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Сполучення клавіш у програмі Excel 2010 

Функціональні клавіші 

Клавіша Опис 

F1 Відображення області завдань довідки Excel. 
Ctrl+F1 – відображення або приховання стрічки. 
 
Alt+F1 – створення вбудованої діаграми на основі даних у поточному діапазоні. 
 
Alt+Shift+F1 – вставлення нового аркуша. 

F2 
 

Редагування активної клітинки й розміщення місця вставлення наприкінці вмісту клітинки. Переміщення місця 
вставлення в рядок формули, якщо редагування клітинки вимкнуто. 
 
Shift+F2 – додавання та редагування примітки до клітинки 
 
Ctrl+F2 – відображення області попереднього перегляду в поданні Backstage на вкладці «Друк». 

F3 Відображення діалогового вікна для вставлення імені. Команда доступна, лише якщо книга містить імена. 
 
Shift+F3 – відображення діалогового вікна «Вставлення функції». 

F4 Повторення останньої команди або дії, якщо це можливо. 
Якщо у формулі виділено посилання на клітинку, повторне натискання клавіші F4 відображає всі комбінації 
абсолютних і відносних посилань. 
 
Ctrl+F4 – закриття вибраної книги. 
 
Alt+F4 – закриття програми Excel. 

F5 Відображення діалогового вікна «Перехід». 
 
Ctrl+F5 – відновлення розміру вікна вибраної книги. 

F6 Перехід між аркушем, стрічкою, областю завдань і елементами керування масштабом. На розділеному аркуші 
(вкладка «Вигляд» – група «Вікно» – кнопка «Розділити вікно») за допомогою клавіші F6 можна переміщуватися 
між областями розділеного вікна й областю стрічки. 
 
Shift+F6 – перехід між аркушем, елементами керування масштабом, областю завдань і стрічкою. 
 
Ctrl+F6 – перехід до іншої робочої книги, якщо відкрито кілька книг. 

F7 Відображення діалогового вікна «Орфографія» для перевірки орфографії на активному аркуші або у виділеному 
діапазоні. 
 
Ctrl+F7 – виконання команди «Переміщення» для вікна книги, якщо його не розгорнуто. Щоб перемістити вікно, 
використовуйте клавіші зі стрілками, а потім натисніть клавішу Enter або Esc для підтвердження або скасування 
дії відповідно. 

F8 Увімкнення або вимкнення режиму розширюваного виділення. У цьому режимі в рядку стану відображається 
напис «Розширюване виділення», а клавішами зі стрілками можна розширювати область виділення. 
 
Shift+F8 – додавання несуміжних клітинок або діапазонів до виділених клітинок за допомогою клавіш зі 
стрілками. 
 
Ctrl+F8 – виконання команди «Розмір» (меню керування вікном книги), якщо книгу не розгорнуто. 
 
Alt+F8 – відображення діалогового вікна «Макрос» для створення, запуску, змінення або видалення макросу. 
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Сполучення клавіш у програмі Excel 2010 –  

сполучення із клавішею Ctrl 

Клавіша Опис 

F9 Обчислення всіх аркушів у всіх відкритих книгах. 
 
Shift+F9 – обчислення поточного аркуша. 
 
Ctrl+Alt+F9 – обчислення всіх аркушів в усіх відкритих книгах незалежно від того, чи змінилися вони після 
останнього обчислення. 
 
Ctrl+Alt+Shift+F9 – перевірка залежних формул із подальшим обчисленням усіх клітинок у всіх відкритих книгах, 
включно із клітинками, не позначеними для обчислення. 
 
Ctrl+F9 – згортання книги до вигляду піктограми. 

F10 Увімкнення або вимкнення підказок клавіш. (Те саме, що й натискання клавіші Alt.) 
 
Shift+F10 – відображення контекстного меню для виділеного елемента. 
 
Alt+Shift+F10 – відображення меню або повідомлення для кнопки «Перевірка помилок». 
 
Ctrl+F10 – розгортання або відновлення вибраного вікна книги. 

F11 Створення діаграми на основі даних у поточному діапазоні на окремому аркуші. 
 
Shift+F11 – вставлення нового аркуша. 
 
Alt+F11 – відкриття редактор Microsoft Visual Basic For Applications, у якому можна створити макрос на мові Visual 
Basic For Applications (VBA). 

F12 Відображення діалогового вікна «Збереження документа». 


