
Тема дисципліни:  Автоматизація виробничих завдань у галузі професійної діяльності 

ІНСТРУКЦІЙНА КАРТА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ № 15 

Тема: Часткова автоматизація внесення та обробки даних в табличному процесорі 

Мета: сформувати уміння та навички створювати розумні таблиці, застосовувати 

засоби перевірки даних при організації обчислень. 
Забезпечення заняття: 

Роздатковий матеріал: інструкційні картки із завданнями.  

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

Excel. 

Література:  Інформатика і комп’ютерна техніка, Бережна О.Б., Навч.посіб. част.,  1 Харків: 

ХНЕУ ім. С.Кузнеця, 2017, 126 с. 

Питання для актуалізації опорних знань 

1. Які типові статистичні показники обчислюють у таблицях?  

2. Що означає поняття «перевірка даних таблиці»?  

3. Якими способами і з якою метою іменуються діапазони комірок?  

4. Що означає поняття «список вибору»?  

5. Які переваги надають списки вибору? 

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. Створення структури бази даних працівників ПП  ПАТ «ШАНС» 

1. Завантажити табличний процесор Excel.  

2. Ввести дані в ЕТ згідно малюнка. Створити розумну таблицю: виділити введені дані. 

Перейти в меню стрічки Главная →Стили →Форматировать как таблицу. Відкриється 

меню, в якому буде запропоновано обрати стиль таблиці. Поставити галочку біля напису 

Таблица с заголовками. В результаті таблиця зміниться у відповідності з обраним стилем і 

буде включати фільтрацію по кожній колонці. 

  
3. Задати ім’я таблиці Працівники. Для цього в меню стрічки Конструктор →Свойства 

→параметр Имя таблицы. Цю назву може бути 

використано у формулах, вбудованих функціях, спадних 

списках. Таблиця готова до внесення даних. 

4. Встановити підказки та обмеження для окремих 

полів: 

4.1. Для створення підказки про стать особи яка 

буде позначатися як «ч» або «ж», потрібно виділити  

комірку, в яких буде прописуватись стать, далі обрати 

команду Данные - Проверка данных - Проверка 

вводимых значений і у вікні Сообщения ввести 

відповідний текст підказки, як на малюнку.    



4.2. Рівень освіти працівника буде обиратись із 

спадного списку. Для його створення потрібно 

виділити комірки у відповідному стовпчику таблиці, 

обрати Данные → Проверка данных, далі у вікні 

Параметры обрати Тип данных →Список, а в полі 

Источник вказати перелік можливих значень для 

вибору, записаний через крапку з комою. В даному 

випадку перелік містить значення 

«вища;середня;немає». В полі Источник можна 

вказати діапазон комірок, в яких розміщені відповідні 

записи. 

4.3. На наступному листі робочої книги створити розумну 

таблицю довідник посад за зразком. Таблиці задати назву 

Довідник_посад. Посада працівника буде обиратись із спадного 

списку, що формується із окремо створеного довідника посад. Дані 

можна змінювати і вносити нові в довільному порядку, але для 

подальшого використання у формулах основної таблиці 

Працівники довідник потрібно відсортувати за полем Посада.  
4.4. Створити динамічний спадаючий список для поля Посада. 

Для цього потрібно: 

 поставити курсор в базовій таблиці в комірку даних в полі 

Посада; 

 в меню обрати вкладку Данные →Проверка данных, далі 

як тип даних обрати Список;  

 в полі Источник в якості джерела даних 

обрати діапазон комірок, в яких міститься перелік 

посад. В даному випадку слід звернутися до створеної 

розумної таблиці за її назвою та назвою стовпця, що 

містить посади: 

=ДВССЫЛ("Довідник_посад[Посада]").  
4.5. Посадовий оклад працівника має відповідати 

посаді, що вказано в довіднику посад. Заповнення поля 

базової таблиці Посадовий оклад доцільно виконати 

за допомогою функції ВПР та задати чотири 

параметри: 

 шукане значення; 

 діапазон, який його містить ; 

 номер стовпця в діапазоні, який 

містить значення, що повертається;  

 За необхідності можна задати 

Истина, щоб шукати приблизне 

значення, або Ложь, щоб отримати 

точний збіг. Якщо нічого не вказано, 

за замовчуванням завжди 

використовуватиметься значення 

Истина збіг. 

В даному випадку, 

використовуючи адресацію розумних таблиць, отримаємо формулу: 

=ВПР([@Посада];Довідник_посад;2)  

4.6. Заповнити таблицю записами про 10 працівників. Передбачити наявність 

працівників різної статі, що працюють на різних посадах і мають різний рівень освіти. Дата 



прийому на роботу обирається довільно за останні 20 років.  Можна за зразком, можна внести 

власні дані. 

 
Завдання 2. Заповнення обчислюваних полів таблиці Працівники. 

1. Виконати розрахунок стажу роботи, який обчислюється в роках як різниця між 

поточною датою та датою прийому на роботу. Для визначення поточної дати слід 

скористатися функцією СЕГОДНЯ(). Для визначення року прийому на роботу працівника 

слід скористатися функцією ГОД(дата_в_числовом_формате), аргументом якої є «Дата 

прийому на роботу» працівника. Формула має вигляд: =ГОД(СЕГОДНЯ())-ГОД([@[Дата 

прийому на роботу]]). 

2. Виконати розрахунок надбавки за стаж, яка обчислюється за наступним принципом: 

якщо стаж < 10 років, надбавка становить 10% від посадового окладу; якщо стаж >= 10 років, 

надбавка становить 25% від посадового окладу. 

 
3. Виконати розрахунок надбавки за освіту, яка становить 12%, якщо освіта вища, в 

іншому випадку – 0.   

 



4. Обчислити значення поля Загально нараховано як суму посадового окладу та 

надбавок. При натисканні на комірки для сумування автоматично будуть прописуватись їх 

адреси у форматі розумної таблиці. =[@[Посадовий оклад]]+[@[Надбавка за 

стаж]]+[@[Надбавка за освіту]] 

Завдання 3. Обчислення статистичних даних про працівників підприємства 

1. Визначити загальну кількість працівників, загальну суму кожного виду надбавок та 

загальну суму нарахованого до виплати. Для встановлення підсумків та обчислення типових 

статистичних функцій у розумних 

таблицях слід додати рядок підсумків. 

Для цього потрібно встановити 

прапорець Строка итогов у вкладці 

Конструктор таблиці – Параметры 

стилей таблиц. В розумній таблиці 

з’явиться рядок підсумків, де для 

кожного поля із спадаючого списку 

можна обрати потрібну статистичну 

функцію, яка пропишеться формулою і 

буде обчислюватись автоматично. 

2. Визначити кількісну та відсоткову структуру 

працівників підприємства та нарахувань. Нижче основної 

таблиці створити діапазон даних H15:K24(звичайну 

таблицю) за зразком:  

3. Визначити кількість працівників за статтю та 

кожною посадою можна, використовуючи функцію 

СчетЕсли:  

4. Визначити структуру загальних 

нарахувань доцільно із використанням 

функції СуммЕсли:  

 
5. Обчислити відсотковий склад нарахувань за формулою:   

=J17/Працівники[[#Итоги];[Загально нараховано]]. 

Завдання 4. Графічний аналіз даних. 

1. Побудувати об’ємну кругову діаграму за кількістю працівників кожної статі із 

вказанням значень. 

2. Побудувати гістограму структури нарахувань до виплати за посадами.  

3. Виконати збереження файлу під назвою Prakt15Excel-Прізвище.xls у вашу папку. 

4. Вимкнути комп’ютер. 

Домашнє завдання: 

Внести в таблицю Працівники записи про 2 нових працівників. Переконатись, що 

усі обчислювані значення та графічні представлення оновились автоматично. 
Література: 

Войтюшенко Н. М., Інформатика і комп’ютерна техніка: навч. пос. / Н. М. Войтюшенко, А. І. 

Остапець. – [2-ге вид.]. – К.: Центр учбової літератури, 2009., ст..219-225 

Викладач ____________П.І.Матушкіна 


