
Тема дисципліни:  Автоматизація виробничих завдань у галузі професійної 

діяльності 
ІНСТРУКЦІЙНА КАРТА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ № 11 

Тема: Використання функцій дата і час для оброблення інформації в ЕТ. 

Мета: навчитися використовувати функцій дати і часу для оброблення інформації в ЕТ 

Забезпечення заняття: 

Роздатковий матеріал: інструкційні картки із завданнями.  

Технічні  та програмні засоби навчання:  персональні комп'ютери,  ОС Windows,  програма 

Excel. 

Література:  Войтюшенко Н. М., Інформатика і комп’ютерна техніка: навч. пос. [для студ. вищ. 

навч. закл.]/ Н. М. Войтюшенко, А. І. Остапець. – [2-ге вид.]. – К.: Центр учбової літератури, 2009. 
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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 функцій дати і часу. 

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. Ознайомлення з функціями дати та часу 

1. Завантажити табличний процесор Excel. 

2. Перейменувати аркуш Лист 1 надавши назву Функції дата час.  

3.  Створити таблицю за зразком.  

 
4. Виконати розрахунки у стовпчику Результат. Для цього в Библиотеке функций 

обрати категорію Дата и время і далі  потрібну функцію. У вікні Аргументы функции 

ввести адреси клітинок та  в лапках встановити знаки прогалин,   натиснути ОК 

Завдання 2. Використання функцій дати та часу при вирішенні прикладних задач. 

Задача 1. Підрахунок віку та стажу працівників. 

1. Перейти на аркуш Лист2 

та перейменувати робочий 

аркуш надавши ім’я Задача 1. 

2. Створити таблицю за 

зразком. 

3.  В клітинку H1 ввести 

поточну дату за допомогою 

функції СЕГОДНЯ. 



4.  Виконати обчислення показників за формулами:  

 Вік =СЕГОДНЯ()-C3 

 День прийому на роботу: =ДЕНЬНЕД(E3;2) 

 Стаж роботи на підприємстві: =РАЗНДАТ(E3;$H$1;"y") 

5.  Вияснити, чи є працівники, які були прийняті на роботу у вихідні дні (показник має 

значення 6 або 7). Змінити дату прийняти таким чином, щоб значення прийняли інше 

значення.у 

Задача 2. Обчислення робочого часу 

працівників. 

1. Виконати копіювання двох стовпчиків № та 

ПІБ на новий робочий аркуш. 

2. Перейменувати робочий аркуш надавши 

назву Задача 2. 

3. Доопрацювати таблицю згідно зразка. 

4. Встановити для числових даних формат 

Время, тип час, минуты.  

5.  Підрахувати Фактичний час роботи за 

формулою =D3-C3. 

6. Виконати збереження файлу під назвою 

Prakt11Excel-Прізвище.xls у вашу папку. 

7. Вимкнути комп’ютер. 

 

 

 

 

 

 

Домашнє завдання: 

Побудувати таблицю згідно малюнка. В таблицю ввести дані будь-яких  5 осіб. 

Виконати розрахунки в порожніх клітинках, використовуючи вбудовані функції дати та часу  

СЕГОДНЯ, РАЗНДАТ. Наприклад,  для розрахунку віку використовується  

=РАЗНДАТ(B4;$B$1;"Y"). 
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