
3. ПЛАНИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

 

План лабораторного заняття № 7 

ТЕМА 9. РОБОТА З БАЗАМИ ДАНИХ: ПІДСУМКИ, ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ. 
 

Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних дисциплін як «Вступ до фаху». 

 

Мета і завдання лабораторного заняття: полягає у формуванні в студентів системи знань у процесі роботи з 

табличним редактором. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою лабораторного заняття: 

1. Що таке список в Excel? 

2. Які типи списків розрізняють в Excel? 

3. Що таке список користувача в Excel? 

4. Якими способами можна створити список користувача? 

5. Що таке список/база даних в Excel? 

6. Що таке поле та запис таблиці Excel? 

7. Яких правил слід дотримуватись при роботі з списками/базами даних? 

8. Як закріпити заголовок (перший стовпець) списку? 

9. Як визначити правила для перевірки даних, які вводяться у список? 

10. Яким чином можна сортувати базу даних в Excel? 

11. Як відсортувати базу даних за одним полем? 

12. Як відсортувати базу даних за форматом? 

13. Як відсортувати базу даних за кількома стовпцями одночасно? 

14. За скількома полями одночасно можна сортувати список в Excel? 

15. Як відсортувати дані одного стовпця без впливу на інші стовпці? 

16. Для чого використовується процедура підведення підсумків? 

17. Яку дію потрібно виконати зі списком перед процедурою підведення підсумків? 

18. Як до вже створених підсумків додати ще одні підсумки? 

19. Як зняти усі підсумки? 

20. Як розгортати чи згортати інформацію у підсумках? 

21. Як підвести підсумки за кількома полями? 

22. Що таке зведена таблиця?  

23. Як створити зведену таблицю? 

24. Які ділянки можна виділити в структурі зведеної таблиці? 

25. Які поля можна розміщувати в ділянках стовпців, стрічок та сторінок? 

26. Які поля можна розміщувати в ділянці даних? 

27. Для чого використовується ділянка сторінки (фільтра)? 

28. Як можна відфільтрувати дані у зведеній таблиці? 

 

Завдання: 

1. Скопіюйте за вказівкою викладача до своєї папки файл для виконання лабораторної роботи. Відкрийте його. 

2. Спробуйте створити власний список користувача. Нехай це будуть назви кафедр – М, ММЕКТ, ГН, Фінансів. 

Для цього використайте кнопку Office  Параметры Excel  Основные  Изменить списки  Новый 

список, де почергово введіть усі елементи та збережіть його. Перевірте на робочому аркуші чи дійсно такий список 

існує. Для цього у довільній комірці напишіть довільний елемент списку та протягніть за його маркер автозаповнення. 

3. Спробуйте закріпити області таблиці. Для цього розмістіть курсор на першому прізвищі працівника та 

скористайтеся стрічкою інструментів Вид  Окно  Закрепить области   Закрепить области. Порухайте 

смугами прокрутки. Переконайтесь, що заголовки таблиці та лівий стовпець залишаються завжди видимими на 

робочому аркуші. 

4. Задайте список допустимих значень поля Кафедра, який складатиметься з чотирьох елементів: М, ММЕКТ, 

ГН, Фінансів. Для цього скористайтесь діалоговим вікном Проверка вводимых значений. Доповніть інформацію в 

таблиці в полі Кафедра на власний розсуд. 

5. Задайте список допустимих значень поля Посада, який складатиметься з чотирьох елементів: асистент, 

доцент, старший викладач, професор. Визначте посади для усіх працівників на власний розсуд. 

6. Передбачте виведення підказки при введенні даних у поле Категорія у вигляді тексту:  

«п – постійний працівник, с – сумісник». Створіть можливість появи повідомлення при введенні помилкового 

значення. Заповніть категорію для усіх записів таблиці. 

7. Задайте умови на введення даних у поле Навантаження так, щоб можна було вводити лише значення між 200 

і 1000. Заповніть таблицю даними про навантаження працівників на власний розсуд. 

8. Накладіть умову на поле Дата прийому на роботу таким чином, щоб ця дата не передувала даті народження. 

Створіть можливість появи повідомлення при введенні помилкового значення. Заповніть дане поле для усіх записів 

таблиці. 



9. Додайте до таблиці ще два стовпці Вік та Стаж роботи. Розрахувати вік можна наступним чином: визначити 

скільки днів минуло від дати народження до сьогоднішнього дня (функція СЕГОДНЯ) та скільки це років 

(припустімо, що всі роки мають по 365 днів). Ціла частина від отриманого результату і буде кількістю повних років 

людини. Аналогічно можна розрахувати і стаж. Заповніть обидва стовпці результатами для всіх працівників. 

10. Освойте процедуру сортування. Відсортуйте створену таблицю за кафедрами. 

11. Відсортуйте створену таблицю за категорією. 

12. Відсортуйте створену таблицю за посадою. 

13. Виведіть інформацію про працівників від найстаршого до наймолодшого. 

14. Відсортуйте створену таблицю за стажем. 

15. Відсортуйте записи за кількома полями одночасно – за кафедрою та за прізвищем.  

16. Відсортуйте записи за кількома полями одночасно – за кафедрою та віком.  

17. Відсортуйте записи за кількома полями одночасно – за категорією та стажем.  

18. Виділіть всі рядки з кафедрою М зеленим кольором. 

19. Виділіть всі рядки з кафедрою ММЕКТ синім кольором. 

20. Виділіть всі рядки з кафедрою ГН фіолетовим кольором. 

21. Виділіть всі рядки з кафедрою Фінансів червоним кольором. 

22. Зробіть сортування за кольорами. 

23. Відсортуйте створену таблицю за табельним номером та зніміть усі кольори. 

24. Спробуйте підвести підсумки по навантаженню кожної кафедри. Для цього, першопочатково, відсортуйте 

список за кафедрами. Далі додайте підсумки (суму) по полю Навантаження за допомогою стрічки інструментів 

Данные  Структура  Промежуточные итоги . Перегляньте результат. Ознайомтесь з роботою кнопок , 

, , , . 

25. Додайте до зроблений підсумків ще підсумки про середнє навантаження кожної кафедри. Зверніть уваги, що 

попередні підсумки знищувати не потрібно. 

26. Зніміть усі підсумки. 

27. Підведіть підсумки з визначенням мінімального та максимального навантаження по кожній кафедрі. 

28. Зніміть усі підсумки. 

29. Підведіть підсумки з визначенням кількості працівників кожної посади. 

30. Зніміть усі підсумки. 

31. Підведіть підсумки з визначенням середнього навантаження кожної посади та кожної категорії працівників. 

32. Зніміть усі підсумки. 

 

Форми контролю знань – презентація виконаних завдань у вигляді розв’язаних, за допомогою програми 

пакету MS Office, задач, обговорення виконаних завдань. 

Рекомендована література до теми лабораторного заняття: 

Основна та допоміжна література:  

1. Баженов В.А. та ін Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. Підручник. – К.: Каравела, 

2003. 

2. Вашкевич Э. PowerPoint 2007. Эффективныепрезентации на компьютере. – СПб.: Питер, 2008. – 240 с. 

3. ВеденееваЕ.Функции и формулы Excel 2007. – СПб.: Питер, 2008. – 384 с. 

4. ВолковВ.Понятный самоучитель Excel 2010.  – СПб.: Питер, 2010. – 252 с. 

5. Гладкий А., Чиртик А. Excel 2007. Трюки и эффекты. – СПб.: Питер, 2007. – 368 с. 

6. Григорків В.С. та ін. Економічна інформатика: Навч. Посібник – Чернівці: Книги-ХХІ, 2008. 

7. Делявський М.В., Жмуркевич А.Є, Одрехівський М.В., Чаповська Р.Б. Основи алгоритмізації та 

програмування: середовище VBA: Навч. посібник – Чернівці: Книги-ХХІ, 2006. 

8. ДонцовД.Word 2007. Легкий старт.  – СПб.: Питер, 2007. 

9. Караванова Т.П. Методи побудови алгоритмів та їх аналіз. Обчислювальні алгоритми (навчальний посібник). 

– К: Генеза, 2009. – 331 с. 

10. Клименко О.Ф., Головко Н.Р., Шарапов О.Д. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навч.-метод. посібник. – 

К.:КНЕУ, 2002. 

11. Кормен Томас Х. Алгоритмы. Вводный курс. – М: Вильямс, 2014. – 208 с. 

12. Культин Н. Word 2007. Самоенеобходимое. – СПб.: БХВ-Петербург, 2007. – 176 с. 

13. Кучерява Т.О. та ін. Інформатика та комп’ютерна техніка: активізація навчання: Практикум для індивід. 

Роботи – К.: КНЕУ, 2006. 

14. Левченко О.М. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник. 2-ге вид. – К.: 

Каравела, 2007. – 640 с. 

15. Левченко О.М., Завадський І.О., Прокопенко Н.С.. Основи Інтернету: Навчальний посібник. – 2-ге вид. – К.: 

BHV, 2009. – 288 с. 

16. Лук’янова В.В. Комп’ютерний аналіз даних – Київ, Видавничий центр «Академія», 2003. 

17. Макарова М.В., Карнаухова Г.В., Запара С.В. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навч.посібник – Суми: 

Університ. книга, 2003. 

18. МюррейКэтрин.Новыевозможности Office 2007. – Эком, 2007. 

19. Орловська А.Б., Прошак Г.В. Операційна система Windows. – Львів: ЛДФА, 2004. 

20. Романова Ю.Д., Лесничая И.Г., Шестаков В.И. Информатика и информационные технологии. – М: Эксмо, 

http://cnml.com.ua/product_info.php?products_id=909


2008. – 592 с. 

21. СергеевА. П.Microsoft Office 2007. – М: Вильямс, 2007. 

22. Стоцкий Ю., Васильев А., ТелинаИ.Office 2007. Самоучитель. – СПб.: Питер, 2007. 

23. Тихомиров А.Н., Прокди А.К., Колосков П.В. Самоучитель Microsoft Office 2007. Все программы пакета. – 

СПб.: Наука и техника, 2008 г. – 608 с. 

24. ФизерсМайкл К. Word 2007.  – СПб.: Питер, 2008. 

25. Чаповська Р.Б., Вальдрат О.Л. Робота з MS EXCEL. Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, Фітосоціоцентр, 2002. 

26. Білоусова Л.И., Гризун Л.Є. VisualBasic – от простого к сложному. – Харьков, 2000. 

27. Валецька Т. Комп’ютерні мережі. Апаратні засоби: Навч. посібник. – К.: Центр навч. літ., 2002. 

28. Гарнаев А.Ю. Самоучитель VBA – СПб.: БХВ-Петербург, 2003. 

29. Коваленко М.М. Комп’ютерні віруси і захист інформації. Навчальний посібник. – Київ, 1999. 

30. Лозікова Г. Комп’ютерні мережі: Навч. метод. посібник. – К.: Центр навч. літ. 

31. Малышев С.А. Самоучитель VBA. – СПб., 2001. 

32. Пасько В., Колесников А. Самоучитель работы на персональномкомп’ютере. – Киев, 1999. 

33. СлепцоваЛ. Д.Программирование на VBA в Microsoft Office 2010. – Диалектика, Вильямс, 2010. 

34. ХоникаттДжерри. Использование Internet. – Киев, 1997. 

35. Хорев В.Д. Самоучитель программирования на VBA в MicrosoftOffice. – Киев, 2001. 

Інтернет ресурси:  

 Лабораторний практикум Word. 

 Лабораторний практикум PowerPoint. 

 Лабораторний практикум Excel. 

 Лабораторний практикум Access. 

 Основні терміни та понятгя – http://uk.wikipedia.org. 

 Типи локальних комп’ютерних мереж, топологія мереж, мережеві протоколи – 

http://moodle.ukma.kiev.ua/mod/resource. 

 Принципи побудови локальних мереж www.homenetwork.org.ua/index.php. 

 Пошуковий сервер www.google.com.ua. 

 Воробйов В.В. Microsoft WORD. Посібник для початківця – http://www.twirpx.com/file/86994/. 

 Microsoft Office Word 2007 StepbyStep – 

http://www.knigka.org.ua/2010/09/08/microsoft_office_word_2007_step_by_step.html. 

 А. Гладкий, А. Чиртик Excel. Трюки и эффекты – 

http://www.knigka.info/2007/07/18/excel_trjuki_i_jeffekty.htm. 

 http://office.microsoft.com/uk-ua/excel-help. 

 http://www.iworker.ru/lesson/248882. 

 http://www.teachvideo.ru/course/195. 

 http://www.teachvideo.ru/course/195. 

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: ноутбук, ПЕОМ. 

 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу, рішення задач, розв’язання вправ для 

підготовки до наступного лабораторного заняття. 

1. На основі даного списку створіть зведену таблицю, яка показуватиме сумарне навантаження працівників 

кожної посади в розрізі кафедр з можливістю фільтрування за категорією працівників. Для цього скористайтесь 

закладкою Вставка  Таблицы  Сводная таблица . Вкажіть діапазон бази даних, по якому будуватиметься 

зведена таблиця та розмістіть її на новому аркуші. В якості ділянок зведеної таблиці мають виступати такі поля: 

Категорія – ділянка сторінки (фільтра), Посада – назва стрічок, Кафедра – назви стовпців, Навантаження – ділянка 

даних. Перегляньте результат. 

2. Спробуйте відфільтрувати дані зведеної таблиці. У ділянці стрічок за допомогою кнопки  виберіть 

можливість відображення лише посад асистент та доцент. Знову відобразіть усі посади. 

3. Відфільтруйте дані зведеної таблиці наступним чином – у ділянці стовпців за допомогою кнопки  виберіть 

можливість відображення кафедр М та ММЕКТ. Знову відобразіть усі посади. 

4. Відфільтруйте дані зведеної таблиці таким чином, щоб можна було переглянути інформацію про сумарне 

навантаження доцентів та професорів кафедр ГН та Фінансів. Знову відобразіть усю інформацію. 

5. Відобразіть інформацію про постійних працівників за допомогою ділянки сторінки (фільтра). 

6. Відобразіть інформацію про сумісників за допомогою ділянки сторінки (фільтра). Знову відобразіть усю 

інформацію. 

7. Ділянка фільтра дозволяє подавати інформацію окремими сторінками. Ці сторінки можна вивести окремими 

робочими аркушами в робочій книзі. Для цього перейдіть на закладку Параметры та в групі Сводная таблица 

натисніть кнопку Параметры   Отобразить страницы фильтра отчета. Переконайтесь що в робочій книзі 

з’явились два додаткові аркуші – «п» та «с», кожен з яких містить інформацію або про постійних працівників, або про 

сумісників. 

 

Укладач:  ____________            Васьків О. М., ст. викладач   

                            (підпис)           (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 
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