
Тема дисципліни:  Автоматизація виробничих завдань у галузі професійної діяльності 

ІНСТРУКЦІЙНА КАРТА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ № 17 

Тема: Застосування інструментів заповнення таблиць даними в табличному 

процесорі 
Мета: сформувати уміння та навички створювати форми в табличних процесорах, 

застосовувати засоби перевірки даних при організації обчислень.. 
Забезпечення заняття: 

Роздатковий матеріал: інструкційні картки із завданнями.  

Технічні  та програмні засоби навчання:  персональні комп'ютери,  ОС Windows,  програма 

Excel. 

Література:  Інформатика і комп’ютерна техніка, Бережна О.Б., Навч.посіб. част.,  1 Харків: 

ХНЕУ ім. С.Кузнеця, 2017, 126 с. 

Питання для актуалізації опорних знань 

1. В яких випадках використовуються форми для внесення даних? 

2. Які елементи форм вам відомі?  

3. Що таке групування елементів?  

4. Чим відрізняються форми та шаблони? 
Правила техніки безпеки 

Перед початком роботи потрібно перевірити робоче місце, підключення пристроїв комп’ютера. 

Комп’ютери вмикати з дозволу викладача. Під час роботи потрібно дотримуватися правил експлуатації 

комп’ютерної техніки. По закінченню роботи вимкнути комп’ютери і залишити робоче місце в порядку.  

Зміст  практичної роботи з методичними рекомендаціями: 
Завдання 1. Внесення даних до таблиці за допомогою форми. 

1. Завантажити табличний процесор Excel.  

2. Встановити вбудований об'єкт для введення даних Excel. За замовчуванням значок, який 

запускає форму, прихований, і його потрібно активувати. Для цього слід перейти у вкладку 

Файл, обрати пункт Параметры. У вікні параметрів переміститися в розділ Панель 

быстрого доступа. В поле Выбрать команды з встановити значення Команды не на ленте. 

Далі зі списку команд знайти і виділити позицію Форма.... Потім натиснути кнопку 

Добавить→OK. Після цього потрібний інструмент відобразиться в правій частині вікна. 

 
 

 

 

3. На аркуші робочої книги створити шапку таблиці з чотирьох стовпців, які мають назви 

Найменування товару, Кількість, Ціна і Сума.  



4. Перетворити електронну таблицю в розумну таблицю. Для цього натиснути Ctrl + T 

(або вкладка Главная →Форматувать как таблицу) та обрати діапазон розміщення таблиці, 

вказати прапорець Таблиця з заголовками. Таблиця форматується за замовчуванням, що 

можна в будь-який час змінити.  

 

 

 

5. Натиснути значок форми на панелі інструментів 

швидкого доступу, щоб відкрити форму введення 

даних. 

 

6. Для стовпчика Сума прописати формулу в таблиці: 
=[Кількість]*[Ціна]. Вигляд автоматичної форми 

зміниться, обчислюване поле стане недоступним для 

введення даних. 

7. Використовуючи кнопки форми, внести до таблиці 

15-20 записів. Переміщатись на наступне поле форми для 

введення даних зручно натисканням кнопки Tab з 

клавіатури. 

8. Переглянути у формі внесені дані, використовуючи 

смугу прокручування та кнопки навігації форми. 

9. За допомогою кнопки Критерії форми виконати наступне: 

 знайти запис про степлер та видалити його; 

 знайти записи про ручки та збільшити їх кількість вдвічі;  

 знайти один із товарів на власний розсуд та змінити його назву;  

 знайти усі товари, які були придбані в кількості 5 одиниць. 
Завдання 2. Створення форми для опитування 

1. Створити форму для опитування споживачів продукції за зразком, використовуючи 

елементи керування форми (на новому аркуші). 

 
Дані для вибору користувачем у списках задавати на власний розсуд. 

2. Додати вкладку Разработчик. Для активації вкладки Разработчик слід послідовно 

обрати Файл→Параметры→Настройка ленты, установити прапорець Разработчик, а 

потім натиснути кнопку OK. 



 
3. Щоб додати елемент, потрібно перейти на вкладку Разработчик, натиснути кнопку 

Вставить, а потім у розділі Елементы управления формы вибрати потрібний пункт. Потім 

на аркуші робочої книги протягнути мишею із затиснутою лівою кнопкою миші, щоб задати 

розташування і розмір елемента. За раз можна додати лише один елемент. 

Вигляд 

кнопки 

Назва 

кнопки 
Опис 

 
Подпись 

Визначає призначення клітинки чи текстового поля або відображає 

описовий текст (заголовки, підписи, рисунки) чи стислі інструкції. 

 

Группа 

Групує пов’язані елементи керування в один візуальний блок у 

вигляді прямокутника, який іноді може мати підпис. Зазвичай 

групуються перемикачі, прапорці або тісно пов’язані фрагменти 

вмісту. 

 Кнопка 
Запускає макрос, який виконує дію, коли користувач клацає її. 

Кнопка також називається натисканням кнопки. 

 
Флажок 

Вмикає або вимикає значення, яке вказує на протилежний і 

однозначний вибір. На аркуші або у вікні групи можна 

встановлювати кілька прапорців. Прапорець може перебувати в 

одному із трьох станів: установлений (увімкнуто), знятий 

(вимкнуто) і комбінований, тобто сполучення станів "увімкнуто" та 

"вимкнуто" (як у множинному виборі). 

 

Пере-

ключатель 

Дає змогу вибрати один варіант у межах обмеженого набору 

взаємовиключних варіантів. Кнопка Option зазвичай міститься в 

полі "Група" або в рамці. Кнопка Option може мати один із трьох 

станів: вибраний (увімкнуто), знято (вимкнуто) і мішаний. 

 

Список 

Відображає перелік одного або кількох текстових елементів, з-

поміж яких користувач може вибрати потрібний. Список 

використовують для відображення великої кількості варіантів, що 

різняться за кількістю або вмістом. 

 

Поле со 

списком 

Поєднує текстове поле та список, які разом утворюють розкривний 

список. Поле зі списком компактніше за список, але, щоб 

переглянути список елементів, користувач має клацнути біля поля 

спрямовану вниз стрілку. За допомогою поля зі списком користувач 

може або ввести запис, або вибрати один елемент у списку. У 

текстовому полі відображається поточне значення, незалежно від 

того, як його отримано. 

 

Полоса 

прокрутки 

Дає змогу прокручувати діапазон значень, клацаючи стрілки 

прокручування або перетягуючи бігунок. Крім того, можна 

переміщатися по сторінці (визначеному інтервалу значень), 

клацаючи мишею в області між бігунком і однією зі стрілок 

прокручування. 



 
Счетчик 

Збільшує або зменшує значення. Щоб збільшити значення, 

клацніть стрілку вгору, а щоб зменшити значення – стрілку вниз. 

4. Щоб відформатувати елемент керування,  слід клацнути елемент керування правою 

кнопкою миші та вибрати команду Формат объекта→Формат элемента управления.  

Для внесення тексту в елемент керування слід в контекстному меню елемента обрати 

Изменить текст і вписати потрібний. 

Щоб відредагувати елемент керування, потрібно перейти в режим конструктора (вкладка 

Разработчик→Элементы управления→Режим конструктора). 

У діалоговому вікні Формат элемента управления на вкладці Элемент управления 

можна змінити будь-які доступні параметри.  

Приклад заповнення вікна Формат элемента управления для елементу Полоса 

прокрутки.  
 

 

 

 

Приклад заповнення вікна Формат элемента 

управления для елементу керування Поле со списком. На вкладці Элемент управления 

слід задати такі параметри:  

 Формирвать список по диапазону: ввести діапазон комірок, що містить попередньо 

створений список елементів; 

 Связь с ячейкой: поле зі списком можна зв’язати з клітинкою, де відображатиметься 

номер елемента, вибраного зі списку. Ввести адресу комірки, у якій має відображатися номер 

елемента. 
Приклад заповнення вікна Формат элемента  

управления для елементу керування Список.  
5. Виконати збереження файлу у вашу папку з 

назвою Prakt17Excel, вибрати тип файлу Книга с 

поддержкой макросов (*.xlsm). 

6. Для роботи елемента керування Кнопка «Зберегти» потрібно в контекстному меню 

вибрати команду Назначить макрос з назвою Кнопка1_Щелчок, закрити вікно Назначить 

макрос объекту. На вкладці Разработчик натиснути кнопку 

Запись макроса та заповнити поля вікна згідно малюнка. Після 

натиснення кнопки ОК виконати збереження файлу, натиснувши 

кнопку Сохранить. Зупинити запис макросу за допомогою 

кнопки  Остановить запись. Наявність макросу можна 

переглянути, натиснувши кнопку Макрос. 

7. Заповнити форму опитування довільними даними. Закрити 

вікно табличного процесора. Відкрити файл Prakt17Excel.xlsm та 

перевірити результат збереження введених даних. Змінити дані на 

власний розсуд. Виконати збереження та повторне відкриття файлу. Переглянути результат 

роботи макросу. 

Домашнє завдання: 

Вивчити призначення елементів керування форми. 
Література: 

Войтюшенко Н. М., Інформатика і комп’ютерна техніка: навч. пос. / Н. М. Войтюшенко, А. І. 

Остапець. – [2-ге вид.]. – К.: Центр учбової літератури, 2009., ст..219-225 
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