
Лабораторне заняття  з дисципліни «Загальний курс оператора ПК» 

 

1. Тема заняття: MS Excel. Операції переміщення, копіювання та заповнення комірок. 

2. Мета проведення заняття: Виробити навички та вміння створення та опрацювання 

таблиць з формулами у документі. 

2.1 Після виконаної роботи студент повинен 

знати:  

 призначення зведених таблиць і засобів знаходження проміжних підсумків, а також 

відмінність між ними; 

 методику автоматизованої вибірки значень з одного стовпця таблиці за значеннями 

іншого стовпця; 

 призначення і методику умовного форматування даних; 

вміти: 
 знаходити в таблиці дані, що відповідають довільним критеріям, побудованим за 

допомогою логічних функцій «І» та «АБО»; 

 сортувати дані в таблицях за значеннями одного чи кількох полів; 

 визначати підсумкові характеристики для табличних даних; 

 виконувати умовне форматування даних; 

 

Матеріально-технічне оснащення робочого місця – персональний комп’ютер 

 

4. Інструктаж з техніки безпеки  
1. Загальні положення: 

1.1. Виконання даної інструкції обов’язкове для всіх учнів, які працюють в кабінеті 

інформатики та обчислювальної техніки. 

1.2. Учні повинні 

 бережливо відноситися до комп’ютерної техніки; 

 не пересувати апаратуру без дозволу вчителя. 

1.3. Освітлення екрану дисплея повинне мати рівень 200-500 лк, при цьому його 

слід захистити від попадання прямих сонячних променів. 

1.4. Кабінет повинен бути оснащений шторами світлих тонів. 

2. Вимоги до безпеки до початку, під час та по закінченню занять. 

2.1. До початку занять учні повинні: 

  входити в кабінет по вказівці вчителя, дотримуючи порядок і дисципліну, 

не чіпаючи столи та апаратуру; 

 підготувати своє робоче місце; 

 не включати апаратури без дозволу вчителя; 

 при поганому зорі надіти окуляри; 

 бути обережним при підключенні апаратури в електромережу. 

2.2. Під час занять учні повинні: 

 правильно сісти за ПЕОМ: сидіти прямо, не зігнувшись, спираючись 

областю лопаток на спинку стільця, з невеликим нахилом голови вперед, 

передпліччя повинно спиратися на поверхню столу, а рівень очей – 

приходиться на центр екрану, при цьому відстань від очей до екрану повинна 

бути 50- 70 см; 

 робити гімнастику для очей через кожні 15 хвилин роботи з екраном; 

 доповідати вчителю про всі недоліки, виявлені в процесі роботи. 

2.3. Під час занять учням забороняється: 



 працювати  в мокрій одежі та з вологими руками; 

 виконувати роботу без дозволу вчителя; 

 самостійно регулювати освітлення екрану; 

 розглядати інформацію на екрані ближче ніж 50 см; 

 намагатися самостійно виправляти недоліки. 

2.4. По закінченню занять учні повинні: 

 відключити апаратуру від електромережі; 

 привести в порядок робоче місце і не залишати його без дозволу вчителя. 

3. Вимоги до безпеки при виникненні аварійних ситуацій. 

3.1. При появі запаху гарі учні повинні негайно припинити роботу. Виключити 

апаратуру і повідомити про це вчителя. 

3.2. При виникненні неполадок негайно повідомити про них учителя. 

3.3. У випадку пожежі під наглядом учителя організовано покинути кабінет. 

3.4. У випадку одержання травм звернутись за допомогою вчителя. 

Короткі відомості з теоретичної частини роботи  
Буфер обміну. При операціях переміщення і копіювання через буфер обміну 

треба виділити первинні комірки, потім виконати команду меню Правка/Вырезать 

(Копировать). Для команд Вырезать і Копировать можна використовувати звичайні 

комбінації клавіші: Сtrl+Х і Ctrl+С відповідно. Потім клацнути мишею по кутовій 

(лівій верхній) комірці цільового діапазону й обрати команду Правка/Вставить або 

Ctrl+V. 

Маркер заповнення. Виділити початкову комірку і навести вказівник миші на 

маркер заповнення, що міститься на межі комірки у правому нижньому куті. 

Вказівник миші перетвориться при цьому на тонке чорне перехрестя. Перетягти 

маркер заповнення до цільових комірок і відпустити кнопку миші. Якщо до цього в 

зоні вставки були інші дані, то вони будуть заміщені новими даними. 

Вставка рядків і стовпців 

Для вставки одного рядка виділити будь-яку комірку у рядку, над якою 

потрібно вставити новий рядок,  виконати команду Вставка/Строки. Аналогічно 

можна вставити декілька рядків (число вставлених рядків дорівнюватиме числу 

виділених по вертикалі комірок). 

Щоб вставити один стовпець, треба клацнути по комірці в стовпці, ліворуч від 

якого має бути новий стовпець, і виконайте команду Вставка/Столбцы. Для вставки 

декількох стовпців виділити ті, праворуч від яких потрібно розмістити нові стовпці. 

Кількість виділених стовпців має збігатися з кількістю тих, що вставляються. 

Можлива вставка не тільки рядків і стовпців, а й вставка порожніх комірок. Це 

виконується командою Вставка/Ячейки. 

Видалення рядків, стовпців і комірок 

Щоб видалити рядок (рядки) або стовпець (стовпці), виділити об'єкти, що 

вилучаються, і вибрати команду меню Правка/Удалить. При видаленні рядків 

звільнене місце заповнюється рядками, розташованими нижче, а при видаленні 

стовпців на їхнє місце зміщуються стовпці з правого боку. 

Автозаповнення 

Істотно спростити введення даних до електронної таблиці можна за допомогою 

засобу автозаповнення, що забезпечує заповнення комірок даними з визначених 

послідовностей, передбачених в Ехсеl. Такими послідовностями є, зокрема, дні 

тижня, назви місяців, прогресії. Для заповнення комірок в такий спосіб треба 

навести покажчик миші на маркер заповнення комірки і протягти маркер до 

потрібної комірки. При перетяганні відбувається виділення діапазону комірок, в 

яких з’являються відповідні записи. Утримуючи Ctrl при перетяганні, можна 

заповнити комірку послідовностями.  



Типи даних і їх представлення 

В комірки робочого аркуша можна вводити дані різних типів. Кожен з цих 

типів програма Excel відображає і обробляє по-різному. 

Введення текстових даних 

Текст в Excel – це будь-яка комбінація символів: літер, цифр, пробілів, знаків 

пунктуації тощо.  

Введення числових значень 

Числові значення в Excel можуть складатися з цифр від  0 до 0 і спеціальних 

символів: знаків “+”, “-”, “/”, “%”, десяткової коми, пробілу, круглих дужок та 

символів різних грошових одиниць, а також датою та часом. 

Введення дати і часу 

Програма Excel обробляє значення дати і часу в електронній таблиці як числа, а 

не текст. Це дозволяє використовувати значення дати і часу як аргументи для 

формул, що було б неможливо, якби вони були текстом. 

Найпоширеніші формати дат:  ДД-ММ-РР, ДД/ММ/РР, ДД.ММ.РР, 

ДД.ММ.РРРР (наприклад, 11-07-78, 13/12/56, 15.02.80, 10.02.2006); формати часу: 

ГГ:ХХ, ГГ:ХХ:СС (наприклад, 12:24, 10:14:55) 

Зміст і послідовність виконання завдань 
1. Запустити програму Microsoft Ехсеl. 

2. Створити нову робочу книгу. Встановити у ній п’ять робочих аркушів.  

3. Внести наступні дані (під час введення значень стовпчика №з/п  скористатись 

автозаповненням): 

№ 

з/п 
ПІБ Код відділу 

Кількість 

відпрацьованих 

днів 

Оклад, грн 

Нараховано, 

грн 

 

1 Іванов М.С. 0 23 485,75  

2 Сидоренко І.В. 0 24 356,42  

3 Сірянський Ф.П. 0 20 1021,56  

4 Рогоза К.К. 2 21 564,47  

5 Градова Т.В. 1 22 250,84  

6 Ліпач Н.П. 0 20 401,95  

7 Ляліна В.Є. 2 26 467,52  

8 Павлов Л.В. 1 22 1811,15  

9 Котов Г.Л. 1 21 632,46  

4. Змінити значення комірки В2 з Іванов М.С. на Іванов С.С. 

5. Між стовпчиками Оклад, грн. та Нараховано, грн. вставити новий стовпчик 

Премія, грн.  Заповнити відповідні комірки: Іванов С.С. – 100 грн. 

Сидоренко І.В. – 125 грн. 

Рогоза К.К. – 150 грн. 

Ляліна В.Є. – 100 грн.  

6. Встановити перед першим рядком порожній рядок. До комірки А1 ввести 

текст: Платіжно-розрахункова відомість. 

7. Об’єднати комірки блоку А1:N1. 

8. Змінити ширину стовпчиків так, щоб було видно значення кожної комірки. 

9. Перейменувати робочий аркуш Аркуш1 на Зведена_відомість, робочий аркуш 

Аркуш2 на Нараховано_вересень. 



10. Доповнити таблицю на аркуші Зведена_відомість даними з таблиці: 

Аванс, 

грн 

Податок з 

доходів, грн 

Пенсійний 

фонд, грн 

Страхування по 

неправе-

здатності, грн 

Фонд 

зайнятості, 

грн 

Профвнески, 

грн 

Сума до 

видачі, грн. 

       

       

11. Зберегти документ. 

Методичні рекомендації з виконання та оформлення  
1. Докладний опис дій на комп’ютері при виконанні кожного пункту. 

2. Висновок по роботі. 

Рекомендована література  
1. Зарецкая И.Т., Колодяжний Б.Г. та ін. Інформатика. К., Форум, 2001 

2. Верлань А.Ф., Апатова Н.В.  Інформатика. К., Форум, 2001 

3. Литвин І.І., Конончук О.М., Дещинський Ю.Л. Інформатика: теоретичні  основи і 

практикум. Л.,  «Новий світ-2000», 2004 

 

Інструкційна картка складена викладачем   

 

Розглянуто та схвалено на засіданні циклової комісії 

____________________дисциплін 

 

Протокол № ____ від «___»________________20__р. 

 

Голова комісії _____________________ 


