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Урок  № 63 

 

Тема уроку: Робота з масивами 

 

Мета уроку:  

• Сформувати в учнів поняття про масиви даних в Excel, їх призначення;  

• Розвити уміння використовувати функції для обробки масивів та готування 

необхідних даних;  

• Виховувати культуру користувача ПК. 

 

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

«Інформатика 11 клас», електронна презентація, роздатковий матеріал 

Тип уроку: Вивчення нового матеріалу. 

 

Хід уроку 

І. Організаційний момент. 

- привітання 

- перелік учнів 

 

ІІ. Актуалізація опорних знань і умінь учнів. 

Бесіда за запитаннями: 

1. Назвіть складові частини формул? 

2. Назвіть арифметичні оператори? 

3. Назвіть логічні оператори? 

4. Назвіть оператори порівняння? 

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. 

Масив - це послідовність даних, розташованих у рядку або стовпчику. Для 

обробки масивів в табличному процесорі Ехсеl використовуються формули для роботи 

з масивами. 

Масиви формули – це формула в якій проводиться декілька обчислень над 

одним чи декількома наборами значень, називається аргументами масиву, а потім 

відображають один або кілька результатів. 

 

ІV. Вивчення нового матеріалу. 

 

Масив - це послідовність даних, розташованих у рядку або стовпчику. Для 

обробки масивів в табличному процесорі Ехсеl використовуються формули для роботи 

з масивами. 



Масиви формули – це формула в якій проводиться декілька обчислень над 

одним чи декількома наборами значень, називається аргументами масиву, а потім 

відображають один або кілька результатів. 

Формули масиву створюються по тим же правилам, що і звичайні формули, 

тільки розміщуються в квадратних дужках і закріплюється комбінацією клавіш 

«Ctrl+Shift+Enter». 

Масиви формул зручно використовувати для ведення однотипних формул і 

обробки даних у вигляді таблиць. Наприклад, для обчислення модуля від чисел, 

розміщених в комірках B1, C1, D1, E1, замість введення формул в кожну комірку 

можна вводити одну формулу – масив для всіх комірок. Microsoft Excel додає навколо 

масиву формул фігурні дужки, по яким його можна відрізнити. 

Для створення масиву формул необхідно: 

1.     Виділити комірки, в яких має знаходитися масив формул. 

2.     Ввести формулу звичайним чином, вказавши в якості аргументів групу комірок-

аргументів. 

3.     В останньому вікні замість кнопки ОК натиснути комбінацію клавіш 

Ctrl+Shift+Enter. 

 
  

Для редагування масиву формул необхідно: 

1.     Виділити комірки, в яких знаходиться масив. 

2.     Клацнути комірки всередині рядка редагування і відредагувати формулу. 

3.     Натиснути комбінацію клавіш Ctrl+Shift+Enter. 

 

Закріплення знань: 

         1. Що таке масив формул? 

         2. В якому випадку слід використовувати масив формул? 

         3. Як створити масив формул? 

                   4. Як здійснити редагування масиву формул? 

 

 

Домашнє завдання: читать 5) §7.1.-7.2 
для зворотнього зв’язку використовувать ел. пошту   2573562@ukr.net 
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