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Сполучення клавіш у програмі  Excel 2010 – різне 

Клавіша Опис 

Esc Скасування вводу даних у клітинку або рядок формул.  
Закриття відкритого меню або підменю діалогового вікна чи вікна з повідомленням.  

Вихід із повноекранного режиму, якщо його активовано, і повернення до звичайного режиму зі 
стрічкою та рядком стану.  

Backspace 
 

Видалення символу зліва від курсору в рядку формул.  
Видалення вмісту активної клітинки. 

У режимі редагування клітинки – видалення символу зліва від місця вставлення.   
Delete Видалення вмісту вибраних клітинок (дані й формули) без змінення форматування клітинок і 

приміток.  
У режимі редагування клітинки – видалення символу справа від місця вставлення. 

Home Перехід на початок рядка на аркуші.  
Перехід до клітинки у верхньому лівому куті вікна, якщо активовано режим Scroll Lock.  

Вибір першої команди у відкритому меню або підменю.  

Ctrl+Home – перехід на початок аркуша.  

Ctrl+Shift+Home – розширення виділення клітинок до початку аркуша.   

End Активація режиму завершення. У режимі завершення за допомогою клавіш зі стрілками можна 
переміщуватися до наступної непустої клітинки у стовпці або рядку, який містить активну 
клітинку. Якщо клітинки пусті, після натискання клавіші End і клавіші зі стрілкою виконується 
перехід до останньої клітинки в рядку або стовпці.  
Вибір останньої команди у відкритому меню або підменю.  

Ctrl+End – перехід до останньої клітинки на аркуші в правому куті вікна в найнижчому 
використаному рядку. Якщо курсор установлено в рядку формул, сполучення клавіш Ctrl+End 
переміщує курсор у кінець тексту.  

Ctrl+Shift+End – розширення виділення клітинок до останньої використаної клітинки на аркуші (у 
нижньому правому куті). Якщо курсор установлено в рядку формул, сполучення клавіш 
Ctrl+Shift+End виділяє весь текст у рядку формул від курсору до кінця, не враховуючи висоту 
рядка формул.  

Pg Up Перехід на один екран уверх на аркуші.  
Alt + Pg Up – перехід на один екран вліво на аркуші.  

Ctrl + Pg Up – перехід до попереднього аркуша у книзі.  

Ctrl + Shift + Pg Up – вибір поточного або попереднього аркуша книги.   

Pg Down Перехід на один екран униз на аркуші.  
Alt + Pg Down – перехід на один екран вправо на аркуші.  

Ctrl + Pg Down – перехід до наступного аркуша книги.  

Ctrl + Shift + Pg Down – вибір поточного або наступного аркуша книги.   
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Сполучення клавіш у програмі  Excel 2010 –  

Інші корисні сполучення клавіш 

Клавіша Опис 

Клавіші зі 
стрілками 

Переміщення на одну клітинку вверх, униз, праворуч або ліворуч на аркуші.  
Ctrl + клавіша зі стрілкою – перехід до краю поточної області даних на аркуші.  

Shift + клавіша зі стрілкою – розширення виділення клітинок на одну клітинку у відповідному напрямку.  

Ctrl + Shift + клавіша зі стрілкою – розширення виділення клітинок до останньої непустої клітинки у стовпці 
або рядку, який містить активну клітинку. Якщо наступна клітинка пуста – розширення виділення клітинок 
до наступної непустої клітинки.  

Клавіші зі стрілкою вліво та вправо використовуються для переходу на сусідню вкладку ліворуч або 
праворуч, якщо вибрано стрічку. Якщо відкрито або вибрано підменю, за допомогою цих клавіш можна 
переходити з головного меню до підменю. Якщо відкрито вкладку стрічки, ці клавіші дають змогу 
переміщатися між кнопками вкладки.  

За допомогою клавіш зі стрілкою вниз або вгору можна вибрати наступну чи попередню команду у 
відкритому меню або підменю. Якщо відкрито вкладку стрічки, ці клавіші дають змогу переміщуватися 
між командами у групі на вкладці.  

Клавіша зі стрілкою вниз або сполучення клавіш Alt + стрілка вниз відкриває вибраний розкривний список.  

Enter Завершення вводу даних у клітинку із клітинки або рядка формул і виділення клітинки під активною 
клітинкою (за промовчанням).  
Переміщення у формі даних до першого поля в наступному записі.  

Відкриття вибраного меню (F10 – активація рядка меню) або виконання дії, призначеної вибраній команді.  

Alt+Enter – перехід на новий рядок у тій самій клітинці.  

Ctrl+Enter – заповнення виділеного діапазону клітинок поточним значенням.  

Shift+Enter – завершення вводу даних у клітинку та виділення розташованої вище клітинки.  

ПРОБІЛ У діалоговому вікні – виконання дії, призначеної вибраній кнопці, або встановлення чи зняття прапорця. 
Ctrl+ПРОБІЛ – виділення всього стовпця на аркуші. Shift+ПРОБІЛ – виділення всього рядка на аркуші. 
Ctrl+Shift+ПРОБІЛ – виділення всього аркуша.  

• Ctrl+Shift+ПРОБІЛ – виділення поточної області, якщо аркуш містить дані. Повторне натискання 
сполучення клавіш Ctrl+Shift+ПРОБІЛ – виділення поточної області і рядків із підсумками. Третє 
натискання сполучення клавіш Ctrl+Shift+ПРОБІЛ – виділення всього аркуша.  

• Ctrl+Shift+ПРОБІЛ – виділення всіх об’єктів на аркуші, якщо виділено об’єкт.  

Alt+ПРОБІЛ – відкриття меню керування вікном Excel.  

Tab Перехід на одну клітинку аркуша праворуч.  
Переміщення між незаблокованими клітинками захищеного аркуша.  

Перехід до наступного параметра або групи параметрів у діалоговому вікні.  

Shift+Tab – перехід до попереднього параметра в діалоговому вікні.  

Ctrl+Tab – перехід до наступної вкладки діалогового вікна.  

Ctrl+Shift+Tab – перехід до попередньої вкладки діалогового вікна.  


