
Дата: 21.02.2022 

Група: 13 

Предмет: Обробка інформації 

Тема: Обробка табличних даних 

 

Урок  № 86-87 

Лабораторно-практична робота №17 

 

Тема: «Робота з кнопками»  

 

Мета уроку:  

 Сформувати в учнів поняття про роботу кнопок в Excel;  

 Розвити і закріпити навички роботи з макросами на кнопці;  

 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 на кнопках 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 № 17 

 

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 №17. 
Тема : Робота з кнопками. 
Мета: ознайомитись з створенням макросів в режимі VBA та призначення їх на кнопки. 
Хід роботи: 
1. Створіть таблицю за поданим зразком (премія розраховується  в розмірі 60% від заробітної 
плати) 

 
Спосіб 1: кнопка призначена на автофігуру  

1. Виробляємо переміщення у вкладку «Вставка». 

Клацаємо на значку «Фігури», який розміщений 

на стрічці в блоці інструментів «Ілюстрації». 

Розкривається список всіляких фігур. Вибираємо 

ту фігуру, яка, як ви вважаєте, чи підійде 

найбільше на роль кнопки. Наприклад, такою 

фігурою може бути прямокутник зі згладженими 

кутами (мал.1) 

 
2. Після того, як виробили натискання, переміщаємо його в ту область 

аркуша (клітинку), де бажаємо, щоб перебувала кнопка, і рухаємо 

кордону вглиб, щоб об'єкт прийняв потрібний нам розмір. 

 
3. Тепер слід додати конкретну дію. Нехай це буде перехід на 

інший лист при натисканні на кнопку. Для цього клікаєм по ній 

правою кнопкою миші. В контекстному меню, яке активується 

слідом за цим, вибираємо позицію «Гіперпосилання». (мал.2) 

 
4. У вікні створення гіперпосилання переходимо у 

вкладку «Місцем у документі». Вибираємо той лист, який 

вважаємо потрібним, і тиснемо на кнопку OK (мал.3). Тепер при 

кліці по створеному нами об'єкту здійснюватиметься переміщення 

на вибраний аркуш документа. 

 
 

 
 
 
 
 

Мал.1 

Мал.2 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Спосіб 2:  призначення кнопки на зображення  
В якості кнопки можна також використовувати сторонній малюнок. 

1. Знаходимо стороннє зображення, наприклад, в інтернеті, і 

завантажуємо його собі на комп'ютер. 

2. Відкриваємо документ Excel, в якому бажаємо розташувати 

об'єкт. Переходимо у вкладку «Вставка» і клікаєм по 

значку «Малюнок», який розташований на стрічці в блоці 

інструментів «Ілюстрації». (мал. 4) 

 
3. Відкривається вікно вибору зображення. Переходимо за 

допомогою нього в ту директорію жорсткого диска, де розташований малюнок, який 

призначений виконувати роль кнопки. Виділяємо його найменування і тиснемо на 

кнопку «Вставити» внизу вікна. (мал.5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Після цього зображення додається на площину аркуша. Як і в 

попередньому випадку, його можна стиснути, перетягуючи межі. 

Переміщаємо малюнок в ту область, де бажаємо, щоб 

розміщувався об'єкт. (мал.6) 

 

Мал.3 

Мал.4 

Мал.5 

Мал.6 



5. Після цього до копки можна прив'язати гіперпосилання, 

таким же чином, як це було показано в попередньому 

способі, а можна додати макрос. В останньому випадку 

натискаємо правою кнопкою миші по малюнку. У 

контекстному меню вибираємо пункт «Призначити 

макрос...». (мал. 7). 

 
6. Відкривається вікно керування макросами. У ньому 

потрібно виділити той елемент, який ви бажаєте 

застосовувати при натисканні кнопки. Цей макрос 

повинен вже бути записаний у книзі. Слід виділити його 

найменування і натиснути на кнопку OK. (мал.8) 

 
Тепер при натисканні на об'єкт буде запускатися 
вибраний макрос. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Спосіб 3: створення кнопки на 
елементі керування ActiveX 

Найбільш функціональною кнопку вийде створити в тому випадку, якщо за її 
першооснову брати елемент керування ActiveX. Подивимося, як це робиться на 
практиці. 

1. Для того щоб мати можливість працювати з елементами керування 

ActiveX, перш за все, потрібно активувати вкладку «розробника». Справа 

в тому, що за замовчуванням вона відключена. Тому, якщо ви її досі ще 

не включили, то переходите у вкладку «Файл», а потім переміщатися в 

розділ «Параметри»  і вмикаємо стрічку (мал.9) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Мал.7 

Мал.8 

Мал.9 



2. Після цього переміщаємося у вкладку «Розробник». Клацаємо по кнопці «Вставити», 

розташованої на стрічці в блоці інструментів «Елементи управління». У групі «Елементи 

керування ActiveX» клікаємо по самому першому елементу, який має вигляд кнопки. (мал.10) 

 
3. Після цього клікаєм по будь-якого місця на 

аркуші, що вважаємо за потрібне. Відразу слідом за 

цим там з'явиться елемент. Як і в попередніх 

способах коригуємо його місце розташування і 

розміри. 

 
4. Клікаємо по створеному елементу 

подвійним клацанням лівої кнопки миші. 

 
5. Відкривається вікно редактора макросів. 

Сюди можна записати будь-який макрос, який ви хочете, щоб виконувався при натисканні на 

даний об'єкт. Наприклад, можна записати макрос перетворення текстового вираження в 

числовий формат, як на зображенні нижче (мал.11). Після того, як макрос записаний, тиснемо 

на кнопку закриття вікна в його правому верхньому куті. 

 
Тепер макрос буде прив'язаний до об'єкта. 
Спосіб 4: створення кнопки на елементах управління форми 
Наступний спосіб дуже схожий за технологією виконання на попередній варіант. Він представляє 
собою додавання кнопки через елемент керування форми. Для використання цього методу також 
потрібно увімкнути режим розробника. 

Мал.1

0 

Мал.1

1 



1. Переходимо у вкладку «Розробник» і клікаєм по 

знайомій нам кнопці «Вставити», розміщеної на 

стрічці у групі «Елементи управління». Відкривається 

список. У ньому потрібно вибрати перший елемент, 

який розміщений у розділі «Елементи керування 

форми». Даний об'єкт візуально виглядає точно так 

само, як і за аналогічний елемент керування ActiveX, 

про який ми говорили трохи вище. 

2. Об'єкт з'являється на аркуші. Коректуємо його розміри 

і місце розташування, як вже не раз робили раніше. 

3. Після цього призначаємо для створеного об'єкта макрос, як це було показано в Способі 2 або 

присвоюємо гіперпосилання, як було описано в Способі 1. 

 
 
Завдання:  

1. Скопіюйте на аркуш 2 таблицю з попередньої практичної роботи 

2. На аркуші 1 призначте кнопку на автофігуру, яка буде  відкривати таблицю аркушу 2 

3. На аркуші 2 призначте кнопку на зображення, яке відкриє аркуш 3 

4. Створіть кнопку на елементі керування ActiveX, якій призначте макрос на очищенння аркушу 2 

5. Створіть кнопку на елементі керування форми, якій призначте макрос на вствку таблиці на 

аркуші 2 (макрос «tab_pog_kred») 

6. Збережіть книгу, як «Практична 17».  

 
 
Висновок:_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

Оцінка: __________ 

 


