
 

 

Тема дисципліни: Табличні процесори 

ІНСТРУКЦІЙНА КАРТА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ № 21 

Тема: Використання можливостей Excel  на прикладі вирішення задач з нарахування заробітної плати. 

Мета: вивчити методику нарахування заробітної плати за допомогою табличного процесора; закріпити 

практичні навички по використанню можливостей Excel; навчитися використовувати можливості Excel 

в професійній діяльності. 

Забезпечення заняття: 

Роздатковий матеріал: інструкційні картка.  

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

процесор Excel. 

Література: Войтюшенко Н.М. Інформатика  і комп’ютерна техніка.: Навч. посібник – К.: 

Центр навчальної літератури, 2006., стор.191-255 
Питання для актуалізації опорних знань: 

1. Дайте визначення поняття “електронна таблиця”. 

2. Які типи даних опрацьовує табличний процесор? 

3. Назвіть формати числових даних.  

4. Яким чином можна виконати розрахунки в Excel? 

5. Пояснити призначення вбудованих функцій. 

6. На які категорії поділяються вбудовані функції? 

7. З якою метою використовують метод автозаповнення в  Excel? 

8. Як побудувати діаграму в Excel? 

9. Які типи діаграм пропонує табличний процесор?  

10. Що таке заробітна плата? 

11. Які існують види заробітної плати? 

12. Як розрахувати суму до видачі? 

13. Які види утримань вираховуються із заробітної плати? 

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 завдання: 

За допомогою табличного процесора Excel нарахувати заробітну плату працівникам ТОВ «Мрія» 

за січень поточного року. Провести утримання.  

Завдання 1. Здійснити аналіз кількості працівників в кожному підрозділу підприємства.  

Методичні рекомендації 

1. Відкрити на Google-диску  папку ПР21, в якій розташований файл з ім'ям Зарплата.xls.   

2. Відкрити файл Зарплата.xls та переглянути  аркуші Список і Табель, де знаходяться вихідні 

дані та ознайомитися з даними.  

3. Додати новий аркуш та вказати ім’я аркуша Підрозділи.  

4. Створити таблицю Розподіл працівників по підрозділам за зразком: 

 
5. Порахувати кількість працівників в кожному підрозділі за аркушем Список за допомогою 

вбудованої функції СЧЁТЕСЛИ (виконує підрахунок кількості клітинок, які задовольняють певній 

умові). Діапазон клітинок потрібно зафіксувати за допомогою клавіші F4. 

 Приклад формули: =СЧЁТЕСЛИ(Список!F3:$F$29;B5) 



 

 

 
Завдання 2. Побудувати вторинну кругову діаграму розподілу працівників по підрозділах на 

окремому аркуші діаграм.  

Методичні рекомендації 

1. Виділити стовпчики з даними Назва підрозділу та Кількість працівників, використовуючи 

клавішу Ctrl.   

2. Натиснути на  панелі  інструментів кнопку Мастер диаграмм та обрати тип діаграми вторичная  

круговая. 
3. Додати назву діаграми, вказати підписи даних. 

4. Вказати розташування діаграми на отдельном листе. 

5. На аркуші Диаграмма1 вибрати в контекстному меню команду Формат ряда данных,  

вкладинка Параметры, у полі  Во второй части последних значений вказати число 4. Переглянути 

результат роботи. 

 
Завдання 3. Виконати нарахування заробітної плати працівникам ТОВ «Мрія». 

Методичні рекомендації 

1. Додати  новий аркуш Січень. Для аркуша встановити наступні параметри: орієнтація – альбомна, 

поля: відстань для лівого та правого полів - 0,3 см.  

2. Ввести дані для розрахунків та розташувати  поля таблиці за зразком: 



 

 

 
3. Ввести нумерацію в поле № з/п, використовуючи метод автозаповнення.  

4.  Заповнити даними поля ПІБ та Оклад. Прізвища і  розмір окладу повинні автоматично 

переноситися з листа Список. Приклади формул: =Список!B3    =Список!D3 

5.  Виконати розрахунок відпрацьованих днів. Кількість відпрацьованих днів обчислюється, як 

різниця між Загальною кількістю відпрацьованих днів за місяць та Кількістю невідпрацьованих 

днів відповідного працівника. Дані знаходяться на аркуші Табель. Приклад формули:  =Табель!$C$35-

Табель!C8 

6. Заповнити даними поле Примітка, куди вноситься відмітка стосовно невідпрацьованих днів. Для 

коду Л автоматично з листа Табель вноситься значення Лікарняній, для ВП – Відпустка. Коди та 

значення розташовані на листі Табель в діапазоні А1:В3. Приклад формули:  

=ЕСЛИ(Табель!D8=Табель!$A$2;Табель!$B$2;ЕСЛИ(Табель!D8=Табель!$A$3;Табель!$B$3;" ")) 

7. Виконати розрахунок даних в полі Зарплата за формулою: [Зарплата]= [Оклад] / [Загальна 

кількість днів] * [Кількість відпрацьованих днів]. Приклад формули =C7/Табель!$C$35*Січень!D7 

8. Виконати розрахунок даних в полі Надбавка за наступними  умовами: 

- надбавка складає 12% від заробітної плати, якщо стаж перевищує 15 років,  

- надбавка складає 8% від заробітної плати, якщо стаж перевищує 10 років,  

- надбавка складає 5% від заробітної плати, якщо стаж перевищує 3 роки.  

Приклад формули:  

=ЕСЛИ(Список!E3>15;F7*0,12;ЕСЛИ(И(Список!E3>10;Список!E3<15);F7*0,08;F7*0,05)) 

9. Виконати розрахунок даних в полі Премія  за формулою: [Премія] = [Зарплата] * [Розмір премії]. 

Врахувати, що премію не отримають  працівники, які були у відпустці в січні. Приклад формули: 

=ЕСЛИ(E7="Відпустка";0;F7*$E$3) 

 
10. Виконати розрахунок даних в полі Усього нараховано за формулою: [Усього нараховано]  = 

[Зарплата] + [Надбавка] +[Премія]. Приклад формули:  =F7+G7+H7 

11. Виконати розрахунок  даних в полі ПДФО за формулою: [ПДФО]= [Усього нараховано]  * 18%. 

Приклад формули:  =I7*$E$4 

12. Виконати розрахунок  даних в полі Військовий збір за формулою: [Військовий збір] = [Усього 

нараховано]  *1,5%.  Приклад формули: =I7*$E$5 

13. Виконати розрахунок даних в полі Усього утримано за формулою: [Усього утримано]  = 

[ПДФО] + [Військовий збір]. Приклад формули: =J7+K7 

14. Виконати розрахунок даних в полі Зарплата до видачі за формулою:  [Зарплата до видачі] = 

[Усього нараховано]  - [Усього утримано]. Приклад формули: =I7-L7 



 

 

15. Виконати розрахунок даних в полі Аванс, враховуючи, що аванс  складає не менше 50%  від 

заробітної плати.  Приклад формули: =M7*50% 

16. Виконати розрахунок даних в полі Сума до видачі за формулою:  [Сума до видачі] =  [Зарплата 

до видачі] – [Аванс].  Приклад формули: =M7-N7 

17. Розрахувати підсумкові суми по стовпцях за допомогою вбудованої функції СУММ, починаючи 

з  поля Зарплата. Далі заповнити рядок за допомогою методу автозаповнення.  

18. Виконати оформлення таблиці:  

- встановити для розрахункових даних 2 числових знаки після коми,  

- виконати обрамлення таблиці. 

Завдання 4.  Виконати аналіз даних по полю ПІБ,  використовуючи умовне форматування за 

наступними правилами: 

-  якщо в графі Примітка знаходиться відмітка Лікарняний - виділити напівжирним 

накресленням та червоним кольором шрифту; 

- якщо в графі Примітка знаходиться відмітка Відпустка - виділити напівжирним 

накресленням та синім кольором шрифту. 

Методичні рекомендації 

1. Встановити курсор мишки на  першому прізвищі, що знаходиться в стовпчику ПІБ  і виконати 

наступну послідовність дій: в меню Формат обрати команду Условное форматирование. В 

діалоговому вікні у полі Условие 1 вибрати значення формула, поряд у полі ввести  формулу 

=E7="Лікарняний", далі  натиснути кнопку Формат і встановити потрібні значення. 

2. Для додавання інших умов форматування слід натиснути кнопку А также  і повторити дії. По 

закінченню введення умов форматування слід натиснути кнопку ОК.  Використовуючи метод 

автозаповнення,  поширюємо умовне форматування на весь діапазон клітинок. 

 
3. Переглянути  результат роботи за допомогою  кнопки Предварительный просмотр. 

4. Зберегти  результат роботи у файл.  

5. Вимкнути комп’ютер. 

Домашнє завдання: 

Нарахувати  заробітну  плату  працівникам ТОВ “Мрія”  за лютий та березень поточного року. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викладач:                        П.І. Матушкіна 


