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Лабораторно-практична робота №9 

 

Тема: «Робота з масивами функцій»  

 

Мета уроку:  

• Сформувати в учнів поняття про масиви даних  в Excel;  

• Розвити і закріпити навички роботи з введення, редагування функцій в 

електронних таблицях;  

• 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. 

Знайдіть помилку в алгоритмі функцій:  

1. Що таке масив формул? 

2. В якому випадку слід використовувати масив формул? 

3. Як створити масив формул? 

          4. Як здійснити редагування масиву формул? 

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. 

Виконуючі завдання даної практичної роботи, Ви опануєте основні прийоми 

роботи з інструментами налаштування інтерфейсу програми. Що дасть Вам розширити 

професійні знання та навички в опануванні обраної професії. 

 

ІV. Виконання практичної роботи. 

«Зошит для лабораторно-практичних робіт», лабораторно-практична робота № 9 

VІ. Домашнє завдання: 5) §7.4 

для зворотнього зв’язку використовувать ел. пошту   2573562@ukr.net 

mailto:2573562@ukr.net


Лабораторно-практична робота № 9. 
Тема: Робота з масивами  Excel. 

Мета:  опанувати основні прийоми роботи з масивами функцій Excel. 

Хід роботи: 
Задача 1. «товарний чек» 

Задача: розрахувати загальну суму замовлення. Якщо йти 

класичним шляхом, то потрібно буде додати стовпець, де 

перемножити ціну і кількість, а потім взяти суму з цього 

стовпцю. Якщо ж застосувати формулу масиву, то все буде 

набагато красивіше: 

 

1. Виділяємо комірку С7 

2. Вводимо з клавіатури =СУММ 

3. Виділяємо діапазон B2:B5 

4. Вводимо знак множення (зірочка) 

5. Виділяємо діапазон C2:C5 і закриваємо скобку 

функції СУММ - в розрахунку отримаємо:  

6. Щоб Excel сприйняв нашу формулу як формулу 

масиву тиснемо не Enter, як зазвичай, а Ctrl + Shift + Enter 

 Зверніть увагу на фігурні дужки, що з'явилися у формулі - 

відмітна ознака формули масиву. Вводити їх вручну з 

клавіатури марно - вони автоматично з'являються при 

натисканні Ctrl + Shift + Enter. 

Задача 2: «Переміщення даних» 

При роботі з таблицями часто виникає необхідність поміняти місцями 

рядки і стовпці, тобто розгорнути таблицю на бік, щоб дані, які раніше 

йшли по рядку, тепер розташовувалися в шпальтах і навпаки. У 

математиці така операція називається Транспортуванням. За допомогою 

формули масиву і функції ТРАНСП (TRANSPOSE) це робиться на раз. 

Припустимо, маємо двовимірний масив осередків, який хочемо 

транспонувати. 

• Виділяємо діапазон комірок для розміщення транспонованою 

таблиці. Оскільки вихідний масив осередків був 8 рядків на 2 стовпці, то треба виділити 

діапазон порожніх клітинок розміром 2 рядки на 8 стовпціів. 

• вводимо функцію транспонування =ТРАНСП   

• В якості аргумента функції виділяємо наш масив комірок A1:B8 



 

натискуємо Ctrl + Shift + Enter і отримуємо результат: 

 

Задача 3: «Таблиця множення»  

Створіть таблицю множення такого зразку, використовуючи інструменти 

масивів (мал 1): 

 

1. Виконуємо таблицю за зразком (мал.2) 

2. Виділяємо діпазон B2:K11 

3. вводимо формулу =A2:A11*B1:K1 

4. тиснемо Ctrl + Shift + Enter, щоб Excel прийняв її як формулу масиву і отримауємо результат 

(мал.3): 
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