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Урок  № 83 

 

Тема: «Робота з макросами»  

 

Мета уроку:  

 Сформувати в учнів поняття про макроси в Excel, їх призначення;  

 Розвити уміння використовувати інструменти створення, зміни, застосування та 

видалення макросів;  

 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: 

- Розкрийте призначення зведених таблиць 

- Розкрийте призначення зведених діаграм 

- Опишіть алгоритм створення зведененої таблиці 

- Чи можливо змінити макет вже створеної зведеної таблиці? Розкрийте 

алгоритм 

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. 

Для автоматизації завдань, які часто виконуються у програмі Microsoft Excel, 

можна записати макрос. Макрос – це дія або набір дій, які можна виконувати стільки 

разів, скільки потрібно. Створюючи макрос, ви записуєте клацання миші та 

натискання клавіш. Після створення макрос можна змінити, внісши незначні зміни в 

його роботу. 

Наприклад, кожного місяця ви створюєте звіт для головного бухгалтера. Вам 

потрібно відформатувати імена клієнтів із простроченими рахунками червоним 

кольором, а також застосувати до них жирний шрифт. Створивши макрос і 

використовуючи його, ви швидко застосовуватиме потрібне форматування до 

виділених клітинок. 

ІV. Вивчення нового матеріалу. 



Інструкції 

 

Дії перед записуванням макросу    

Макроси та засоби VBA можна знайти на вкладці Розробник, яку за 

замовчуванням приховано, тому спочатку слід відобразити її. Докладні 

відомості див. в статті Відображення вкладки "Розробник". 

 

 

Записування макросу    

1. На вкладці Розробник у групі Код натисніть кнопку Запис макросу. 

2. За потреби введіть ім’я макросу в полі Ім’я макросу, сполучення клавіш у 

полі Сполучення клавіш, опис у полі Опис, а потім натисніть кнопку ОК, щоб 

почати запис. 

 

3. Виконайте дії, які ви хочете автоматизувати, наприклад, введення тексту в 

шаблон чи заповнення стовпця даними. 

4. На вкладці Developer (Розробник) натисніть кнопку Stop Recording (Зупинити 

записування). 

 

 

Після цього, всі ваші дії в даній книзі (фото) Excel будуть записуватися в макрос до 

тих пір, поки ви самі не зупините запис. 

Для прикладу, запишемо найпростіше арифметичне дію: додавання вмісту трьох 

осередків (= C4 + C5 + C6). 

https://support.office.com/uk-ua/article/%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA-e1192344-5e56-4d45-931b-e5fd9bea2d45


 

Після цього, тиснемо на кнопку «Зупинити запис». Ця кнопка перетворилася з кнопки 

«Запис макросу», після включення запису. 

 

запуск макросу 

Для того, щоб перевірити, як працює записаний макрос, натискаємо в тому ж блоці 

інструментів «Код» по кнопці «Макрос», або тиснемо клавіші Alt + F8. 

 

Після цього, відкривається вікно зі списком записаних макросів. Шукаємо макрос, 

який ми записали, виділяємо його, і тиснемо на кнопку «Виконати». 



 

Можна вчинити ще простіше, і не викликати навіть вікно вибору макросів. Ми ж 

пам'ятаємо, що записали поєднання «гарячих клавіш» для швидкого виклику макросу. 

У нашому випадку, це Ctrl + М. Набираємо цю комбінацію на клавіатурі, після чого 

макрос запускається. 

Як бачимо, макрос виконав в точності всі ті дії, які були записані раніше. 

 

редагування макросу 

Для того, щоб відредагувати макрос, знову тиснемо на кнопку «Макрос». У вікні 

вибираємо потрібний макрос, і натискаємо на кнопку «Змінити». 



 

Відкривається Microsoft Visual Basic (VBE) - середовище, де відбувається редагування 

макросів. 

 

Запис кожного макросу починається з команди Sub, а закінчується командою End Sub. 

Відразу ж після команди Sub вказується ім'я макросу. Оператор «Range (« ... »). Select» 

вказує вибір осередку. Наприклад, при команді «Range (« C4 »). Select» вибирається 

осередок C4. Оператор «ActiveCell.FormulaR1C1» використовується для запису дій в 

формулах, і для інших розрахунків. 

Спробуємо трохи змінити макрос. Для цього, в макрос допишемо вираз: 

Range ( «C3»). Select  

ActiveCell.FormulaR1C1 = «11» 

Вираз «ActiveCell.FormulaR1C1 =« = R [-3] C + R [-2] C + R [-1] C »» замінимо на 

«ActiveCell.FormulaR1C1 =« = R [-4] C + R [-3 ] C + R [-2] C + R [-1] C »». 



 

Закриваємо редактор, і запускаємо макрос, як і в минулий раз. Як бачимо, внаслідок 

введених нами змін була додана ще одна осередок з даними. Вона також була 

включена в розрахунок загальної суми. 

У разі, якщо макрос занадто великий, його виконання може зайняти значний час. Але, 

шляхом внесення ручного зміни в код, ми можемо прискорити процес. Додаємо 

команду «Application.ScreenUpdating = False». Вона дозволить зберегти обчислювальні 

потужності, а значить прискорити роботу. Це досягається шляхом відмови від 

оновлення екрану під час виконання обчислювальних дій. Щоб відновити оновлення 

після виконання макросу, в його кінці пишемо команду «Application.ScreenUpdating = 

True» 

Додамо також команду «Application.Calculation = xlCalculationManual» спочатку коду, 

а в кінці коду дописуємо «Application.Calculation = xlCalculationAutomatic». Цим ми 

спочатку макросу відключаємо автоматичний перерахунок результату після кожної 

зміни осередків, а в кінці макросу - включаємо. Таким чином, Excel підрахує результат 

тільки один раз, а не буде його постійно перераховувати, ніж заощадить час. 



 

Написання коду макросу з нуля 

Просунуті користувачі можуть виконувати не тільки редагування і оптимізацію 

записаних макросів, а й записувати код макросів з нуля. Для того, щоб приступити до 

цього, потрібно натиснути на кнопку «Visual Basic», яка розташована в самому 

початку стрічки розробника. 

 

Після цього, відкривається знайоме нам вікно редактора VBE. 



 

Програміст пише там код макросу вручну. Як бачимо, макроси в Microsoft Excel 

можуть значно прискорити виконання рутинних і одноманітних процесів. Але, в 

більшості випадків, для цього більше підходять макроси, код яких написаний вручну, 

а не автоматично записані дії. Крім того, код макросу можна оптимізувати через 

редактор VBE для прискорення процесу виконання завдання. 

V. Закріплення нових знань і умінь.  

Виконати макрос в  Visual Basic 
Sub Макрос1() 

ActiveWorkbook.Worksheets("Лист1").Sort.SortFields.Clear 

ActiveWorkbook.Worksheets("Лист1").Sort.SortFields.Add Key:=Range("A2:A6"), _ 

SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal 

With ActiveWorkbook.Worksheets("Лист1").Sort 

.SetRange Range("A2:D6") 

.Apply 

End With 

End Sub 

 

VІ. Підсумок уроку. 

 

VІІ. Домашнє завдання. 5) практичне завдання 6 
для зворотнього зв’язку використовувать ел. пошту   2573562@ukr.net 
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