
Лабораторна робота 5

 

Комірка Значення 

A3 № 

B3 Найменування товару 

C2 Курс долара 

C3 Ціна в у.о. 

D3 Ціна в грн. 

A11 Всього 

 

3. ПЛАНИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

 

План лабораторного заняття № 5 

ТЕМА 7. ОБЧИСЛЕННЯ В EXCEL. ГРАФІЧНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ДАНИХ. 

 

Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних дисциплін як «Вступ до 

фаху». 

 

Мета і завдання лабораторного заняття: полягає у формуванні в студентів системи знань у процесі 

роботи з табличним редактором. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою лабораторного заняття: 

1. Що таке формула в Excel?1 

2. З чого може складатися формула? 

3. Що таке функція? 

4. Що таке посилання? 

5. Що таке оператор? 

6. Що таке константа? 

7. Якими способами можна ввести формулу? 

8. Що таке абсолютне посилання? 

9. Що таке відносне посилання? 

10. Що таке змішане посилання? 

11. Яким типом посилання є ім’я комірки? 

12. Як послатись на комірку з іншого робочого аркуша? 

13. Якими способами можна скопіювати формулу? 

14. Які правила копіювання формул з відносними адресами? 

15. Як здійснювати обчислення з масивами? 

16. Якими категорії функцій існують в Excel? 

17. Що може виступати в ролі аргументів функцій Excel? 

18. Що таке майстер функцій? 

19. Які існують способи запуску майстра функцій?  

20. Який принцип дії функції ЕСЛИ? 

21. Який принцип дії функції И? 

22. Як можна переглянути таблицю у формульному режимі? 

23. Як відслідковуються залежності у формулах? 

24. Які помилки можуть виникати при обчисленнях? 

25. Які типи діаграм можна створити в Excel? 

26. Як побудувати графік функції? 

27. Як відредагувати графік функції? 

28. Які закладки використовуються для роботи з діаграмами? 

29. Що таке легенда? 

 

Завдання: 

1. Відкрийте файл лабораторної роботи 1– lr_excel_1. Введіть в комірку Е4 формулу для обрахунку 

вартості товару, а саме =В4*D4. За допомогою процедури автозаповнення скопіюйте формулу в усі рядки 

таблиці. Проаналізуйте як змінюються адреси при копіюванні. 

Обчисліть загальну вартість усіх товарів в комірці Е16 за допомогою функції автосумування (Главная  

Редактирование  ). 

2. Створіть в нову робочу книгу lr_excel_2. 

Створіть електронну таблицю, ввівши у відповідні комірки текстові 

дані, запропоновані у таблиці. За допомогою функції Автозаповнення 

заповніть діапазон A4:A10 послідовністю натуральних чисел. Стовпець 

Найменування товару (B4:B10) заповніть довільними назвами даних, а 

стовпець Ціна в у.о (C4:С10) – числами (цінами в доларах). 

Відформатуйте належним чином заповнені комірки. У комірці D2 задайте 

значення курсу долара. 

У комірку D4 введіть формулу, за допомогою якої обчислюватиметься 

ціна в гривнях (= $D$2*С4), скопіюйте введену формулу в діапазон 

D5:D10 та задайте відповідний формат коміркам. Проаналізуйте чому 

використовується абсолютна адреса $D$2 і що відбувається з нею при копіюванні. 

У комірках C11 та D11 обчисліть суми значень, які знаходяться в діапазонах C4:C10 та D4:D10, 

використовуючи функцію автосумування. Встановіть у цих комірках відповідні формати.  
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Вкажіть дату випуску прайс-листа, ввівши за допомогою майстра функцію СЕГОДНЯ у комірку D1. У 

лівому верхньому кутку розмістіть емблему фірми (довільний малюнок, який може характеризувати напрямок 

діяльності фірми).  

Присвойте комірці D2 ім’я Курс_долара та застосуйте це ім’я у формулах, де є посилання на цю комірку. 

Для цього скористайтесь стрічкою інструментів Формулы  Определенные имена  Присвоить имя  

Применить имена. 

3. Спробуйте протабулювати функцію y=cos
2
(x) на проміжку [0, 1] з кроком 0,1. Побудуйте графік 

функції. 

Табулювання кожної функції варто здійснювати на окремому аркуші робочої книги. Для того щоб Ваш 

аркуш мав гарний вигляд та був зрозумілий для користувачів, спочатку напишіть у комірці А1 заголовок 

завдання Табулювання функції однієї змінної і побудова графіка. Введіть в комірку В5 символ х, в комірку С5 – 

у. 

У діапазон комірок В6:В16 введіть такі значення змінної х: 0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1. 

Значення змінної х утворюють арифметичну прогресію, тому заповнити ці комірки можна за допомогою 

функції автозаповнення.  

У комірку С6 введіть формулу =СOS(ПИ()*В6)^2. Для цього виділіть комірку С6 та викличте майстер 

функцій. У діалоговому вікні майстра функцій виберіть функцію COS, яка належить до категорії 

Математические, і натисніть кнопку OK. Після того як на екрані з’явиться наступне діалогове вікно, в полі 

Число введіть аргумент функції – ПИ()*В6.  

Після завершення введення аргументу функції, натисніть кнопку ОK. У комірці висвітлиться результат 

обчислення значення функції для одного значення аргументу. 

Скопіюйте введену в комірку С6 формулу в діапазон С7:С16, користуючись послугами маркера 

заповнення. 

Для побудови графіка функції виділіть діапазон комірок С6:С16, який містить таблицю значень функції, і 

викличте Мастер диаграмм. Для цього перейдіть на закладку Вставка, в групі Диаграммы виберіть тип та 

формат діаграми (у нашому випадку графік).  

Після побудови графіка відредагуйте його. Для цього у вікні Выбор источника данных (викликається 

Конструктор  Данные  Выбрать данные або через контекстне меню діаграми – команда Выбрать 

данные) перевірте правильність діапазонів даних для діаграми: 

 

– Для введення значень аргументу х в ділянці Подписи горизонтальной оси (категории) натисніть на 

кнопку Изменить та виділіть у таблиці діапазон В6:В16, натисніть OK.  

 
– Аналогічно в ділянці Элементы легенды (ряды) виділіть Ряд 1, натисніть кнопку Изменить та 

перевірте правильність введення значень функції у – $C$6:$C$16. Задайте ім’я ряду – Y.  

 
Задайте параметри діаграми: на вкладці Макет у групі Подписи виберіть Название осей  Название 

основной горизонтальной оси  Название под осью та введіть Х. Аналогічно виконайте команду Название 

основной вертикальной оси  Повернутое название та введіть Y. 

Виділіть елемент діаграми Название диаграммы  Над диаграммой та введіть назву Графік функції. 

На закладці Формат  Стили фигур  Заливка фигуры задайте один з кольорів заливки. 

Переконайтесь, що отримано результат аналогічний до поданого: 
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На вкладці Конструктор  Расположение  Переместить диаграмму задайте місце розташування 

графіка – на окремому аркуші. 

4. Протабулюйте на проміжку [0;2] з кроком 0,1 наступну функцію: 
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Побудуйте графік функції. 

5. Протабулюйте на проміжку [0;2] з кроком 0,1 наступну функцію: 
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Нехай нам дано наступну таблицю, яка містить таку інформацію: Місто, Вулиця, Дім та Квартира. 

 Місто Вулиця Дім Квартира 

1 Львів Тернопільська 6 7 

2 Київ Транспортна 23 65 

3 Теребовля Верхня Синівка 13 1 

Припустимо, що таблиця розпочинається з комірки А1. Тоді у комірку F2, в якій повинен знаходитись 

зведений запис, введіть формулу (замість квадратиків використайте пробіл): 

= «місто»&B2&«,вул.»&C2&«№»&D2&«,кв.»&E2. 

У записі формули символ & дозволяє об’єднати текстові рядки. 

У результаті виконання такої функції буде отримано запис: 

місто Львів, вул. Тернопільська №6, кв. 7. 

Об’єднати дані можна й за допомогою функції СЦЕПИТЬ(текст1;текст2;текст3;…). 

Вставте в комірку F3 функцію СЦЕПИТЬ (категорія Текстовые): 

=СЦЕПИТЬ(«місто »;B3;«, вул.»;C3;« №»;D3;«, кв. »;E3). 

Результат має бути аналогічний до попереднього. 

6. Часто потрібно об’єднати дані, які не записані у текстовому форматі (наприклад, код міста та номер 

телефону). У цьому випадку треба спочатку перетворити усі дані у текстовий формат, задавши при цьому 

формат користувача. Це можна зробити, використавши функцію ТЕКСТ(значення;формат).  

Нехай подано таблицю, в якій є коди міст та номери телефонів, які записано у форматі, створеному 

користувачем (###-##-##). 

 
Для того щоб утворився єдиний запис з кодом та телефоном, потрібно в комірці С2 записати формулу: 

=«(»&A2& «)»&ТЕКСТ(B2;"###-##-##"), 

У результаті виконання цих дій буде отримано запис: (231) 3-48-76. 

Форми контролю знань – презентація виконаних завдань у вигляді розв’язаних, за допомогою програми 

пакету MS Office, задач, обговорення виконаних завдань. 

 

Рекомендована література до теми лабораторного заняття: 

Основна та допоміжна література:  

Основна та допоміжна література:  
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Каравела, 2003. 

2. Вашкевич Э. PowerPoint 2007. Эффективныепрезентации на компьютере. – СПб.: Питер, 2008. – 240 с. 

3. ВеденееваЕ.Функции и формулы Excel 2007. – СПб.: Питер, 2008. – 384 с. 

4. ВолковВ.Понятный самоучитель Excel 2010.  – СПб.: Питер, 2010. – 252 с. 
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8. ДонцовД.Word 2007. Легкий старт.  – СПб.: Питер, 2007. 

9. Караванова Т.П. Методи побудови алгоритмів та їх аналіз. Обчислювальні алгоритми (навчальний 

посібник). – К: Генеза, 2009. – 331 с. 

10. Клименко О.Ф., Головко Н.Р., Шарапов О.Д. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навч.-метод. 

посібник. – К.:КНЕУ, 2002. 

11. Кормен Томас Х. Алгоритмы. Вводный курс. – М: Вильямс, 2014. – 208 с. 

12. Культин Н. Word 2007. Самоенеобходимое. – СПб.: БХВ-Петербург, 2007. – 176 с. 

13. Кучерява Т.О. та ін. Інформатика та комп’ютерна техніка: активізація навчання: Практикум для 

індивід. Роботи – К.: КНЕУ, 2006. 

14. Левченко О.М. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник. 2-ге вид. – К.: 

Каравела, 2007. – 640 с. 

15. Левченко О.М., Завадський І.О., Прокопенко Н.С.. Основи Інтернету: Навчальний посібник. – 2-ге вид. 

– К.: BHV, 2009. – 288 с. 

16. Лук’янова В.В. Комп’ютерний аналіз даних – Київ, Видавничий центр «Академія», 2003. 

17. Макарова М.В., Карнаухова Г.В., Запара С.В. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навч.посібник – 

Суми: Університ. книга, 2003. 

18. МюррейКэтрин.Новыевозможности Office 2007. – Эком, 2007. 

19. Орловська А.Б., Прошак Г.В. Операційна система Windows. – Львів: ЛДФА, 2004. 

20. Романова Ю.Д., Лесничая И.Г., Шестаков В.И. Информатика и информационные технологии. – М: 

Эксмо, 2008. – 592 с. 

21. СергеевА. П.Microsoft Office 2007. – М: Вильямс, 2007. 

22. Стоцкий Ю., Васильев А., ТелинаИ.Office 2007. Самоучитель. – СПб.: Питер, 2007. 

23. Тихомиров А.Н., Прокди А.К., Колосков П.В. Самоучитель Microsoft Office 2007. Все программы 

пакета. – СПб.: Наука и техника, 2008 г. – 608 с. 

24. ФизерсМайкл К. Word 2007.  – СПб.: Питер, 2008. 

25. Чаповська Р.Б., Вальдрат О.Л. Робота з MS EXCEL. Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, Фітосоціоцентр, 

2002. 

26. Білоусова Л.И., Гризун Л.Є. VisualBasic – от простого к сложному. – Харьков, 2000. 

27. Валецька Т. Комп’ютерні мережі. Апаратні засоби: Навч. посібник. – К.: Центр навч. літ., 2002. 

28. Гарнаев А.Ю. Самоучитель VBA – СПб.: БХВ-Петербург, 2003. 

29. Коваленко М.М. Комп’ютерні віруси і захист інформації. Навчальний посібник. – Київ, 1999. 

30. Лозікова Г. Комп’ютерні мережі: Навч. метод. посібник. – К.: Центр навч. літ. 

31. Малышев С.А. Самоучитель VBA. – СПб., 2001. 

32. Пасько В., Колесников А. Самоучитель работы на персональномкомп’ютере. – Киев, 1999. 

33. СлепцоваЛ. Д.Программирование на VBA в Microsoft Office 2010. – Диалектика, Вильямс, 2010. 

34. ХоникаттДжерри. Использование Internet. – Киев, 1997. 

35. Хорев В.Д. Самоучитель программирования на VBA в MicrosoftOffice. – Киев, 2001. 

 

Інтернет ресурси:  

 Лабораторний практикум Word. 

 Лабораторний практикум PowerPoint. 

 Лабораторний практикум Excel. 

 Лабораторний практикум Access. 

 Основні терміни та понятгя – http://uk.wikipedia.org. 

 Типи локальних комп’ютерних мереж, топологія мереж, мережеві протоколи – 

http://moodle.ukma.kiev.ua/mod/resource. 

 Принципи побудови локальних мереж www.homenetwork.org.ua/index.php. 

 Пошуковий сервер www.google.com.ua. 

 Воробйов В.В. Microsoft WORD. Посібник для початківця – http://www.twirpx.com/file/86994/. 

 Microsoft Office Word 2007 StepbyStep – 

http://www.knigka.org.ua/2010/09/08/microsoft_office_word_2007_step_by_step.html. 

 А. Гладкий, А. Чиртик Excel. Трюки и эффекты – 

http://www.knigka.info/2007/07/18/excel_trjuki_i_jeffekty.htm. 

 http://office.microsoft.com/uk-ua/excel-help. 

http://cnml.com.ua/product_info.php?products_id=909
http://www.knigka.org.ua/2010/09/08/microsoft_office_word_2007_step_by_step.html
http://www.knigka.info/2007/07/18/excel_trjuki_i_jeffekty.htm
http://office.microsoft.com/uk-ua/excel-help
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 http://www.iworker.ru/lesson/248882. 

 http://www.teachvideo.ru/course/195. 

 http://www.teachvideo.ru/course/195. 

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: ноутбук, ПЕОМ. 

 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу, рішення задач, розв’язання 

вправ для підготовки до наступного лабораторного заняття. 

1. Протабулюйте функції y = 2 s i n (x ) - x
2
 та z = 3 c o s (x ) - 2 s i n (3 x )+ | x |  на проміжку [-2;2] з кроком 0,2 

та побудуйте обидва графіки в одній системі координат. 

2. Побудуйте на проміжку x[-2;5] з кроком 0,5 графік функції: 
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3. Розрахуйте заробітну плату для 10 працівників підрозділу, якщо нарахування складають погодинну 

оплату, премію, доплату на дітей та доплату на харчування. Утримання передбачають перерахунки на 

профспілкові внески, оплату в касу взаємодопомоги, перерахунок в ощадний банк на погашення кредиту та 

податок. Створіть відомість «До виплати». 

– Погодинна оплата складається з оплати за денні та нічні зміни. Тривалість нічної зміни – 4 год., 

денної – 7 год. За 1 год. денної роботи працівник отримує 35 грн., за 1 год. нічної – на 35% більше; 

– Премія становить 15% від погодинної оплати і нараховується працівникам, стаж яких перевищує 5 

років; 

– Доплата на дітей становить 150 грн. на кожну дитину, її отримують ті працівники, у яких 2 і більше 

дітей; 

– Доплата на харчування становить 10% від погодинної оплати в нічні зміни; 

– Профспілкові внески складають 1% від усіх нарахувань; 

– Внески у касу взаємодопомоги платять лише члени цієї каси в розмірі 100 грн.;  

– Кредит у банку сплачують ті, хто його брав у розмірі 20% від суми нарахувань, але не більше 400 грн.; 

– Податок нараховується за такою шкалою: 

 якщо нараховано до 1800 грн., податок не сплачується; 

 якщо нараховано від 1800 до 2500 грн., податок становить 15% від нарахувань; 

 якщо ж нараховано 2500 грн. і більше – сплачують 17% податку. 

Для початку роботи потрібно створити таблицю з вхідною інформацією про працівників: стаж роботи, 

кількість відпрацьованих нічних та денних змін, кількість дітей, членство в касі взаємодопомоги та наявність 

кредиту. Ціну оплати 1 год. та тривалість зміни варто ввести в окремі комірки. Комірки, в яких введено тарифи 

оплати за годину нічної та денної зміни можна назвати відповідними іменами – Тариф_нічна, Тариф_денна. 

Це полегшить написання формул при обчисленнях. Приклад вигляду таблиці подано нижче: 

 
Якщо вхідні дані записані у ті ж самі комірки, що й на зразку, нарахування за погодинну роботу для 

першого працівника відбуватиметься за формулою: 

=С8*$B$2*Тариф_нічна+D8*$B$3*Тариф_денна 

Далі у стовпці І потрібно обчислити премію. Для першого працівника формула буде мати вигляд: 

=ЕСЛИ(B8>5;H8*15%;0). 

Доплата на дітей (стовпець J)обчислюється за формулою: 

=ЕСЛИ(E8>=2;150*E8;0). 

Доплата на харчування (стовпець K) обчислюється за формулою: 

=C8*$B$2*Тариф_нічна*0,1. 

http://www.iworker.ru/lesson/248882
http://www.teachvideo.ru/course/195
http://www.teachvideo.ru/course/195


Лабораторна робота 5

 
У стовпці L підсумуйте всі нарахування: 

=СУММ(Н8:K8). 

Далі будуть обчислюватись всі утримання. 

Профспілкові внески (стовпець М) обчислюються за формулою: 

=L8*1%. 

Внески у касу взаємодопомоги (стовпець N) обчислюються за формулою: 

=ЕСЛИ(F8= «так»;100;0). 

 

Сплата кредиту (стовпець О) обчислюється за формулою: 

=ЕСЛИ(G8=«так»;ЕСЛИ(20%*L8>400;400; 20%*L8);0) 

Податок (стовпець Р) обчислюється за формулою: 

=ЕСЛИ(L8<900;0;ЕСЛИ(L8>=2500;17%*L8;15%*L8)). 

У стовпці Q підсумуйте всі утримання: 

=СУММ(М8:Р8). 

Щоб створити результуючу відомість, потрібно на новому аркуші робочої книги створити нову таблицю 

з трьома колонками: Нараховано, Утримано, До виплати. У комірках Нараховано та Утримано повинні 

знаходитись посилання на відповідні комірки попереднього аркуша. Стовпець До виплати розрахувати як 

різницю між даними Нараховано та Утримано. 
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