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Предмет: Обробка інформації 

Тема: Обробка табличних даних 

 

Урок  № 84 

Лабораторно-практична робота №16 

Тема: «Робота з макросами»  

 

Мета уроку:  

 Сформувати в учнів поняття про роботу макросів в Excel;  

 Розвити і закріпити навички роботи з макросами мовою Visual Basic;  

 Виховувати культуру користувача ПК. 

 

Обладнання: Персональні комп’ютери, плазмова панель, підручник Ривкінд Й.Я.  

«Інформатика 11 клас», електронна презентація, роздатковий матеріал, інструкції по 

охороні праці.  

 

Тип уроку: урок вдосконалення і закріплення нових знань, умінь та навичок. 

 

Хід уроку 

І. Організаційний момент. 

- привітання 

- перелік учнів 

- інструктаж по техніці безпеки. 

 

ІІ. Актуалізація опорних знань і умінь учнів. 

Бесіда за запитаннями: 

- Розкрийте призначення макросів 

- Які режими створеня макросів Вам відомі? 

- Як знайти необхідний макрос? 

- Як видалити макрос? 

- Як призначити макрос? 

- Як змінити макрос? 

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. 

Виконуючі завдання даної практичної роботи, Ви опануєте основні прийоми 

роботи з макросами електронних таблиць. Це дасть Вам розширити професійні знання 

та навички в опануванні обраної професії. 

 

ІV. Виконання практичної роботи. 

«Зошит для лабораторно-практичних робіт», лабораторно-практична робота № 16 

 

VІ. Домашнє завдання: Сам.впр. 6 (к.з.) для зворотнього зв’язку використовувать ел. 

пошту   2573562@ukr.net 

mailto:2573562@ukr.net


Лабораторно-практична робота №16. 
Тема : Створення макросів. 
Мета: ознайомлення із призначенням та видами макросів у табличному процесорі Excel, набуття 
навиків у створенні простих макросів.. 
Хід роботи: 

Дії перед записуванням макросу 
Переконайтеся, що на стрічці відображається вкладка Розробник. За промовчанням вкладка 
Розробник не відображається, тому слід виконати такі дії: 

1. На вкладці Файл виберіть пункт Параметри, а потім виберіть категорію Налаштувати  стрічку. 
2. У розділі Налаштування стрічки у списку Основні вкладки виберіть пункт Розробник і 

натисніть кнопку ОК. 
Записування макросу 

1. На вкладці Розробник у групі Код виберіть команду Записати макрос і натисніть кнопку ОК, щоб 
розпочати записування. 

 
2. Виконайте будь-які дії на аркуші, наприклад введення тексту або даних чи вибір стовпців. 
3. На вкладці Розробник у групі Код натисніть кнопку Зупинити запис. 

 
Постановка задачі 

Уявіть собі, що ви отримали довгостроковий кредит в банку на покупку квартири. Необхідно 
розрахувати розмір щомісячних відрахувань, якщо відомо: 

 Розмір кредиту – 10000 грн. 

 Процентна ставка – 6,75% 

 Час повернення кредиту – 180 місяців. 
Створення таблиці 

Для підготовки створення макросу “Таблиця погашення кредиту” виконайте слідуючи дії: 

1. Запустіть Microsoft Excel. Для цього виконайте команду Пуск→Програми→Microsoft Excel або 
подвійним клацанням миші по даній піктограмі на робочому 
столі. 
2. Виберіть директиву Вид → Макросы → Запись макроса. 
Після виконання цієї команди на екрані з’явиться діалогове 
вікно “Запись макроса”. 
 У рядку “Имя макроса” введіть “tab_pog_kred”. В рядку 
“Описание” введіть “Створення таблиці погашення кредиту 
за 180 місяців”. 
Поле “Имя макроса” містить ім’я макроса, який буде 
створюватись. Використовуйте короткі, але інформативні 

імена. Ім’я повинно складатися з одного, або декількох слів, об’єднаних символом (_). У полі 
“Описание” можна описати, що буде виконувати даний макрос. Поле “Сохранить в ” дає 
можливість трьох варіантів вибору місця збереження макросу. 

Найбільш загальний варіант – “Эта книга”. Він дозволяє помістити даний макрос в новий 
модуль, який зв’язаний з поточною папкою. Варіант “Личная книга макросов” поміщає макрос у 
спеціальну робочу папку, яка завжди відкривається після запуску Microsoft Excel. Третій варіант 
“Новая книга” поміщає макрос у новому модулі нової робочої книги. 

 
Щоб записати створення таблиці погашення кредиту, виконайте наступні дії: 

 Натисніть кнопку ОК щоб закрити діалогове вікно.  

 Внесіть у комірку А1 текст “Таблиця погашення кредиту”. 



 Внесіть у комірку D1 текст “Процентна ставка”. 

 Внесіть у комірку D2 текст “Розмір кредиту”. 

 Внесіть у комірку D3 текст “Сума платежу”. 

 Для того щоб встановити процентний формат числа у комірці Е1 виберіть вкладку Главная → 
Число → Процентный. В Е1 ввести 6,75 

 Виберіть комірку Е2 і внесіть число 10000. Це розмір кредиту. 

 Виберіть Главная → Число → Денежный. 

 Виберіть комірку Е3 і внесіть функцію для розрахунку щомісячного платежу для погашення 
кредиту за 180 місяців. Формулы → Финансовые → ПЛТ (=ПЛТ(Е1/12;180;Е2;0). 

Процентна ставка, записана в комірці Е1, ділиться на 12 місяців, що дає середньомісячну процентну 
ставку. Excel знає, що результат розрахунку функції – грошова одиниця, тому автоматично 

перетворює його у формат представлення грошових одиниць. Комірка Е3 має від’ємне значення 
тому, що погашення кредиту – це збиток. 

 Виберіть комірку В5 і внесіть текст “Місяць”. 

 Виберіть комірку С5 і введіть текст “Місячний процент по ссуді”. 

 Виберіть комірку D5 і внесіть текст “Погашення кредиту”. 

 Виберіть комірку Е5 і внесіть текст “Дебетове сальдо”. 

 Виберіть комірку В6 і внесіть “1”. 

 Виберіть комірку В7 і внесіть “2”. 
Виберіть комірки В6 і В7, і натиснувши ліву кнопку миші на правий нижній кут виділення, 
протягніть область до 185 стрічки, внаслідок цього в стовпчику В автоматично створиться 
послідовність цілих чисел від 1 до 180. 

Виберіть комірку С6 і відкрийте вкладку Формулы – Математические – ОКРУГЛ та внесіть 
=ОКРУГЛ(E1*E2/12;2)  

Шляхом помноження 1/12 частини річної процентної ставки на розмір кредиту, 
розраховується місячний процент кредиту. Результат округлюється до цілої копійки. 

 Виберіть комірку D6 і внесіть =-($E$3+C6). Розмір суми, яка направляється в рахунок 
погашення кредиту, розраховується як різниця між розміром платежу і процентом по кредиту. 
Вбудована функція Excel ППЛАТ розраховує платежі, як негативні значення (Оскільки гроші йдуть на 
збиток), тому потрібно використовувати знак “-”; 

 Виберіть комірку Е6 і внесіть =E2-D6. Дебетове сальдо даного місяця розраховується як 
різниця між несплаченим та виплаченим капіталом. 

 Виберіть комірку С7 і внесіть =ОКРУГЛ($E$1*E6/12;2) чи ROUND ($E$1*E6/12;2). 

 Виберіть комірку D6 натисніть маніпулятор заповнення в правому нижньому кутку вибраної 
зони, і утримуючи кнопку миші натиснутою, перетягніть його вниз до чарунки D7. 

 Виберіть комірку Е7 та введіть “=Е6-D7”. 



 Виберіть комірки С7:Е7, натисніть маніпулятор заповнення, і утримуючи кнопку миші натиснутою, 
перетягніть його вниз до комірки 185. 

Для того щоб таблиця прийняла зручний вигляд потрібно : 

 Виберіть комірки D1:E3 і відкрийте вкладку 
Главная → група Шрифт → Все границы. 

 Виберіть комірку В5:Е5, відкрийте вкладку 
Главная → група Шрифт → Все границы. 

 Виберіть комірки В6:Е185, відкрийте вкладку 
Главная → група Шрифт → Все границы. 

 Виберіть комірку А1. 

 Виберіть вкладку Вид → група Показать → 
забрати галочку Сетка. Таблиця набуде 
вигляду: 

 
 
Натисніть цю кнопку  «Остановить запись» для 
припинення запису макросу.  
Збережіть робочу книгу під іменем «Практична 16». 

 
Завдання: 

1. Створити макрос на форматування шрифта  
2. Створити макрос на заливку  рядків кольром 
3. Створити макрос на заливку стовпців  кольором 
4. Створити макрос на створення нового аркушу 
5. Створити макрос на побудову діаграми до таблиці 
6. Створити макрос на закриття книги 

 
 
Висновок:_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Оцінка: __________ 

 


