
Тема дисципліни:  Графічний аналіз явищ фахової предметної області 
ІНСТРУКЦІЙНА КАРТА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ № 13 

Тема: Використання текстових функцій для оброблення інформації в електронних 

таблицях 

Мета: навчитися використовувати текстові функції для оброблення інформації в 

електронних таблицях 

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. Як виконати розрахунки  в Excel? 

2. Які категорії функцій пропонує табличний процесор? 

3. Перелічити  функції, що входять до категорії текстових. 

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. Використання текстових функцій  в ЕТ. 

1. Завантажити табличний процесор Excel.  

2. Перейменувати робочий аркуш Лист 1 надавши назву Текст.функції.  

Задача 1. Використання текстових функцій для зміни регістра тексту. 

1. В клітинку А1 ввести текст «НаЗва СпеціальНості», застосовуючи до окремих 

символів верхній регістр.  

2. В клітинку С1 ввести формулу ПРОПИСН для перетворення літер тексту в прописні.  На 

вкладці Формулы в Библиотеке функций обрати категорію Текстовые і далі  потрібну 

функцію. У вікні Аргументы функции ввести адресу клітинки та натиснути ОК. 

В клітинку С2 ввести формулу ПРОПНАЧ для перетворення перших літер тексту в 

прописні.   

В клітинку С3 ввести формулу СТРОЧ для перетворення літер тексту в рядкові.   

    
Задача 2. Використання текстових функцій для поєднання тексту з різних клітинок. 

1. Ввести дані в діапазон клітинок А5:С8 згідно малюнка. 

 



2. В клітинці Е5 застосувати формулу для поєднання вмісту клітинок А5; В5;С5. Для 

цього в Библиотеке функций обрати категорію Текстовые і далі  функцію СЦЕПИТЬ. У 

вікні Аргументы функции ввести адреси клітинок та  в лапках встановити знаки прогалин,   

натиснути ОК. 

 
Використовуючи маркер автозаповнення поширити формулу до клітинки Е8 

Задача 3. Використання текстової функції СЖПРОБЕЛЫ. 
1. В клітинку А10 ввести текст Новомосковський фаховий кооперативний   коледж    

економіки    та    права, вставляючи між словами по 2, 3, 4, 5, 6 прогалин. 

2. В клітинку А11 ввести  формулу =СЖПРОБЕЛЫ(A10).   Декілька пропусків 

перетворюються в один, початкові і кінцеві пропуски зникають. Цю формулу корисно 

використовувати при копіюванні даних  із зовнішньої бази. 
Задача 4. Використання текстової функції ДЛСТР. 

1. Визначити довжину вмісту клітинок  А10 та А11. Для цього потрібно в клітинках 

Е10 та Е11 ввести формули =ДЛСТР(A10) та  =ДЛСТР(A11). 
Задача 5. Використання текстових функцій ЛЕВСИМВ, ПРАВСИМВ. 

1. В клітинку А13 ввести текст Microsoft Excel. В клітинці В13 вивести 10 символів 

вмісту клітинки А13 за допомогою формули: =ЛЕВСИМВ(A13;10). Переглянути 

результат роботи та змінити кількість символів, наприклад: 12. 

2. В клітинці С13 вивести 4 символи вмісту клітинки А13 за допомогою формули: 

=ПРАВСИМВ(A13;4). Переглянути результат роботи та змінити кількість символів, 

наприклад: 5. 

3. В клітинці D13 вивести вміст клітинки С13 3 рази за допомогою формули  

=ПОВТОР(C13;3). 

4. В клітинки А15, В15, С15 вести власне прізвище, ім’я та по-батькові.  В клітинці 

D15 потрібно перетворити текст в прізвище та ініціали (наприклад: Шевченко Тарас 

Григорович → Шевченко Т.Г.). Для цього потрібно використати формулу 

 =A15&" "&ЛЕВСИМВ(B15;1)&"."&ЛЕВСИМВ(C15;1)&"." 
Задача 6. Використання текстових функцій НАЙТИ, ПОИСК, ПОДСТАВИТЬ, 

ЗАМЕНИТЬ. 

1. В клітинку А17 ввести текст Microsoft Office,  в клітинку В17 ввести текст Of. В 

клітинці С17 записати формулу =НАЙТИ(B17;A17). Переглянути результат роботи функції.  

2. Змінити текст в клітинці В17 на of (змінити регістр першої літери). Переглянути 

яким чином змінився результат роботи функції. 

3. В клітинці D17 записати формулу =ПОИСК(B17;A17). Переглянути результат роботи 

функції, порівняти з роботою функції НАЙТИ та зробити висновок.  

4. В клітинку А19 ввести текст Excel 2007 та Excel 2007. Здійснити заміну тексту  

Excel на Word в клітинці В19 за допомогою функції ПОДСТАВИТЬ.  



 
5. Переглянути результат роботи функції. Змінити функцію, вказавши в полі 

Номер_вхождения цифру 1. Переглянути яким чином змінився вміст клітинки В19.  

6. В клітинці С19 змінити текст клітинки В17 прибравши прогалини. 

 
 

7. В клітинці D19 здійснити заміну вмісту клітинки В19, а саме 2007 на 2010 за 

допомогою функції ЗАМЕНИТЬ. 

 
8. Виконати збереження файлу під назвою Prakt13Excel-Прізвище.xls у вашу папку. 

9. Вимкнути комп’ютер. 

Домашнє завдання: 

Завдання 1.  В  електронній таблиці  навести приклади використання текстових  функцій:  

РУБЛЬ,  СИМВОЛ,  ПСТР, Т, ФИКСИРОВАННЫЙ. 

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

ХНЕУ ім. С.Кузнеця, 2017 

  
 


