
3. ПЛАНИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

 

План лабораторного заняття № 8 

ТЕМА 10. ВИКОРИСТАННЯ ЗАПИТІВ ДЛЯ ПОШУКУ ІНФОРМАЦІЇ В БАЗІ ДАНИХ. 

 

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 називають запитом? 

2. Що є результатом виконання запиту? 

3. Які типи критеріїв виділяють? 

4. Що собою представляє простий критерій? 

5. Що собою представляє складний критерій? 

6. Що собою представляє складений критерій? 

7. Що собою представляє обчислювальний критерій? 

8. Що таке форма? 

9. Як викликати форму? 

10. Які дії можна виконувати за допомогою форми? 

11. Як відбирати інформацію за допомогою форми? 

12. Які типи критеріїв можна створити у формі? 

13. Що таке фільтри і яких типів вони бувають? 

14. Яка різниця між автофільтром та розширеним фільтром? 

15. Як відібрати інформацію за допомогою автофільтра? 

16. З якими типами критеріїв може працювати автофільтр? 

17. Як побудувати власний критерій для автофільтра? 

18. Що означає логічне «І»? 

19. Що означає логічне «АБО»? 

20. Як відібрати інформацію за допомогою розширеного фільтра? 

21. З якими типами критеріїв може працювати розширений фільтр? 

22. З чого складається простий критерій для розширеного фільтра? 

23. Які відомі правила створення текстових умов? 

24. Коли критерії розширеного фільтра поєднуються по вертикалі?  

25. Коли критерії розширеного фільтра поєднуються по горизонталі? 

26. Що собою представляє обчислювальний критерій розширеного фільтра? 

27. Які функції можна використовувати для проведення критеріальних обчислень? 

28. Що представляє собою функція СЧЁТЕСЛИ і для чого вона використовується? 

29. Що представляє собою функція СЧЁТЕСЛИМН і для чого вона використовується? 

30. Що представляє собою функція СУММЕСЛИ і для чого вона використовується? 

31. Що представляє собою функція СУММЕСЛИМН і для чого вона використовується? 

32. Що представляє собою функція СРЗНАЧЕСЛИ і для чого вона використовується? 

33. Що представляє собою функція СРЗНАЧЕСЛИМН і для чого вона використовується? 

34. Що представляє собою функція і для чого вона використовується? 

35. Які функції роботи з базами даних Вам відомі і які особливості їх використання? 

 

Завдання: 

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

2. Додайте кнопку форми  на панель швидкого доступу за допомогою кнопки настройки панелі швидкого 

доступу . 

3.  Розмістіть курсор у довільному місці бази даних та викличте вікно форми щойно доданою кнопкою. 

Перегляньте усі записи за допомогою форми. 

4. За допомогою форми додайте два нові записи: 



   
Подумайте, чому деякі поля не доступні для вводу? 

Перегляньте чи вже з’явились дані в пропущених полях. 

5. Створіть у вікні форми критерій для перегляду всіх записів про куплені ксерокси. Перегляньте відібрані 

записи. Який тип критерію в даному випадку створено? 

6. Створіть у вікні форми критерій для перегляду всіх записів про куплені до 2013 року товари (умова: 

<01.01.2013). Перегляньте відібрані записи. Який тип критерію в даному випадку створено? 

7. Створіть у вікні форми критерій для перегляду всіх записів про куплені після 2010 року товари. Перегляньте 

відібрані записи. Який тип критерію в даному випадку створено? 

8. Створіть у вікні форми критерій для перегляду всіх записів про куплені за готівку принтери. Перегляньте 

відібрані записи. Який тип критерію в даному випадку створено? 

9. Створіть у вікні форми критерій для перегляду всіх записів про куплені в кредит телефони до 2009 року. 

Перегляньте відібрані записи. Який тип критерію в даному випадку створено? Закрийте вікно форми. 

10. Перейдіть на закладку Данные стрічки інструментів. Включіть до бази даних автофільтр кнопкою . За 

допомогою стрілки біля назви виробу відберіть лише записи про принтери. Перегляньте результат. Відобразіть знов 

усі записи за допомогою команди Выделить все в меню кнопки . 

11. Відберіть записи про всі товари, куплені за готівку. Перегляньте результат. Відобразіть знов усі записи за 

допомогою кнопки Очистить  стрічки інструментів. 

12. Відберіть записи про всі товари, куплені в попередньому році. Для цього в меню фільтра потрібно вибрати 

варіант Фильтры по дате  В прошлом году. Перегляньте результат. Відобразіть знов усі записи. 

13. Відберіть записи про всі товари, куплені в 2013 році. Для цього командою Настраиваемый фильтр потрібно 

створити користувацький критерій: 

 
Перегляньте результат. Відобразіть знов усі записи. 

14. Відберіть записи про всі товари, куплені в І кварталі 2012 року. Перегляньте результат. Відобразіть знов усі 

записи. 

15. Відберіть записи про всі товари, куплені до 2010 року або після 2012 року. Перегляньте результат. Відобразіть 

знов усі записи. 

16. Відберіть записи про всі замовлення, загальна вартість яких більша за 5 000. Перегляньте результат. 

Відобразіть знов усі записи. 



17. Відберіть записи про всі замовлення, загальна вартість яких більша за 5 000, а розмір податку більший за 

1 000. Перегляньте результат. Відобразіть знов усі записи. 

18. Відберіть записи про всі замовлення, загальна вартість яких більша в межах від 4 000 до 5 000. Для цього 

скористайтесь командою фільтра Числовые фильтры  между. Перегляньте результат. Відобразіть знов усі записи. 

19. Відберіть записи про всі дешеві (ціна <200 грн.) чи дорогі (ціна >2 000 грн.) товари. Для цього створіть 

власний фільтр, скориставшись командою фільтра Числовые фильтры  Настраиваемый фильтр. Перегляньте 

результат. Відобразіть знов усі записи. 

20. Відберіть записи про всі оплачені по рахунку товари, куплені в 2013 році. Перегляньте результат. Відобразіть 

знов усі записи. Виключіть автофільтр. 

21. Спробуйте відібрати інформацію за допомогою розширеного фільтра. Наприклад, потрібно відібрати дані про 

всі замовлення Климчука. Для цього у довільному місці робочого аркуша (відділеному від бази даних хоча б одним 

рядком та одним стовпцем) створіть критерій: 

Прізвище 

Климчук 

Тепер запустіть розширений фільтр за допомогою кнопки Дополнительно  на стрічці інструментів Данные  

Сортировка и фильтр. У вікні розширеного фільтра вкажіть в якості вихідного діапазону весь діапазон бази даних, а 

в якості діапазону умов – дві комірки щойно створеного критерію. Виконайте фільтрування. Перегляньте результат. 

Відмініть результати фільтрування кнопкою Очистить  стрічки інструментів. 

22. Створіть критерій для розширеного фільтра та відберіть записи про усі куплені в кредит товари. У вікні 

розширеного фільтра вкажіть потребу розмістити результат в іншому місці робочого аркуша (наприклад, комірка 

А20). 

23. Створіть критерій для розширеного фільтра та відберіть записи про усі замовлення клієнтів, чиї прізвища 

закінчуються на «чук» (використайте в критерії символи шаблону). Помістіть результат фільтрування у довільному 

місці аркуша. 

24. Створіть критерій для розширеного фільтра та відберіть записи про усі замовлені телефони. Чи відібралась 

інформація про усі види телефонів (дані «Телефон» та «Телефон моб.»)? 

25. Нехай потрібно відібрати інформацію про ті замовлення, загальна вартість яких є вищою за середню. 

Оскільки в даному випадку потрібно знайти не записи, які за вартістю дорівнюють середньому значенню, а ті, що 

більші від нього, то заголовок над умовою має відрізнятись від будь-якого з заголовків полів. Для прикладу назвемо 

його Критерій (може бути просто порожня комірка). Тобто, критерій може мати один з двох наступних виглядів: 

Критерій   

=I2>СРЗНАЧ($I$2:$I$18)  =I2>СРЗНАЧ($I$2:$I$18) 

Умова =I2>СРЗНАЧ($I$2:$I$18) означає, що при виконанні пошуку буде відбуватися порівняння кожного значення в 

діапазоні I2:I18 із середнім значенням цього ж діапазону.  

Після введення формули в критерій, він може набути одного з таких виглядів: 

Критерій або Критерій 

ЛОЖЬ  ИСТИНА 

Значення, яке з’явилося в комірці з формулою умови, говорить про те, що перший запис бази даних або задовольняє 

умову (з’явилося «ИСТИНА»), або не задовольняє її (з’явилося «ЛОЖЬ»). 

Профільтруйте список та перегляньте результат. 

26. Можна поєднувати обчислювальні критерії зі звичайними. Спробуйте відібрати записи про товари, куплені по 

рахунку із сумою податку, вищою за середню.  

27. Тепер ознайомтесь з критеріальними обчисленнями в базах даних. За допомогою функції СЧЁТЕСЛИ 

обчисліть скільки разів було оплачено за куплені товари. 

28. За допомогою функції СЧЁТЕСЛИМН обчисліть скільки разів було оплачено за куплені телефони. 

29. За допомогою функції СУММЕСЛИ обчисліть загальну вартість куплених ксероксів. 

30. За допомогою функції СУММЕСЛИМН обчисліть загальну суму податку від куплених за готівку принтерів. 

31. За допомогою функції СРЗНАЧЕСЛИ обчисліть середню суму замовлення факсів. 

32. За допомогою функції СРЗНАЧЕСЛИМН обчисліть середню вартість оплачених в кредит товарів. 

 

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

пакету MS Office, задач, обговорення виконаних завдань. 

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: ноутбук, ПЕОМ. 

 

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, 

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 

http://cnml.com.ua/product_info.php?products_id=909
http://www.knigka.org.ua/2010/09/08/microsoft_office_word_2007_step_by_step.html
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


підготовки до наступного лабораторного заняття. 

1. Створіть критерій для розширеного фільтра та відберіть записи про усі немобільні телефони (тільки записи з 

даними «Телефон»). Для цього умову критерію запишіть наступним чином: =«=Телефон». Чи відібралась 

інформація лише про немобільні телефони? 

2. Створіть критерій для розширеного фільтра та відберіть записи про усі замовлення Демківа чи Борща. 

Оскільки, в цьому випадку, має бути відібрано інформацію хоча б про якогось клієнта, то критерії мають бути 

сполучені по вертикалі: 

3. Прізвище 

4. Демків 

5. Борщ 

6. Створіть критерій для розширеного фільтра та відберіть записи про усі замовлені Климчуком товари по 

рахунку. Оскільки, в цьому випадку, має бути відібрано інформацію, яка задовольняє одночасно обидві умови, то 

критерії мають бути сполучені по горизонталі: 

7. Прізвище 
8. Форма 

розрахунку 

9. Климчук 10. рахунок 

11. Створіть критерій для розширеного фільтра та відберіть записи про усі замовлені Климчуком товари в кредит, 

а Демківим – по рахунку.  

12. Створіть критерій для розширеного фільтра та відберіть записи про усі куплені Борщем та Демківим товари за 

готівку.  

13. Створіть критерій для розширеного фільтра та відберіть записи про усі товари, замовлені Сидорчуком за 

готівку, а Борщем у будь-якій формі.  

14. Створіть критерій для розширеного фільтра та відберіть записи про усі принтери, замовлені Борщем в кредит 

та всі товари, куплені Демківим по рахунку.  

15. Створіть критерій для розширеного фільтра та відберіть записи про усі оплачені замовлення із загальною 

вартістю більшою за 4 000 грн.  

16. Створіть критерій для розширеного фільтра та відберіть записи про усі оплачені замовлення із загальною 

вартістю від 4 000 до 5 000 грн. 

17. Створіть критерій для розширеного фільтра та відберіть записи про усі неоплачені замовлення із загальною 

вартістю до 4 000 та від 5 000 грн. 

18. Створіть критерій для розширеного фільтра та відберіть записи про усі товари, куплені в 2012 році (мають 

одночасно виконуватись дві умови: дата після 31 грудня 2011 року та до 1січня 2013 року). 

19. Створіть критерій для розширеного фільтра та відберіть записи про усі товари, куплені в І кварталі 2013 року.  

20. Створіть критерій для розширеного фільтра та відберіть записи про усі товари, куплені не в 2013 році. 

21. Спробуйте створити обчислювальний критерій. Нехай потрібно відібрати замовлення з максимальною та 

мінімальною загальною вартістю. В даному випадку критерій створюється аналогічно до звичайного, лише в якості 

умови мають бути не конкретні числа, а результати обрахунків функцій МАКС та МИН відповідно. Тобто критерій 

матиме наступний вигляд: 

22. Загальна 

вартість 

23. =МАКС(І2:І18) 

24. =МИН(І2:І18) 

25. Профільтруйте список, та переконайтесь, що отримано два відповідні записи таблиці. 

26. Ознайомтесь з функціями роботи з базами даних. Обчисліть за допомогою функції БДСУММ загальну 

вартість куплених ксероксів. Перед викликом функції побудуйте в довільному місці робочого аркуша критерій (товар 

– ксерокс), аналогічний до критерію розширеного фільтра. Проведіть обчислення. Переконайтесь, що отриманий 

результат дорівнює результату обчислень пункту 44. Порівняйте використання обох функцій. 

27. Обчисліть за допомогою функції ДСРЗНАЧ середню суму замовлення факсів. Не забудьте попередньо 

побудувати потрібний критерій. Проведіть обчислення. Переконайтесь, що отриманий результат дорівнює результату 

обчислень пункту 46. Порівняйте використання обох функцій. 

28. Обчисліть за допомогою функції ДМАКС максимальну суму замовлення телефонів.  

29. Обчисліть за допомогою функції ДМИН мінімальний податок від проданих принтерів.  

 

 

 

Укладач:  ____________            Васьків О. М., ст. викладач   
                            (підпис)           (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 

 


