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Мета:  

Навчальна -навчити учнів у процесі уроку виробничого навчання 

створювати базу даних працівників 

Розвивальна - забезпечити розвиток розумових здібностей учнів, 

розвивати структурне, аналітичне та логічне мислення, ділові риси, 

самостійність, спостережливість, пам'ять, увагу, інтерес до обраної 

професії.  

Виховна-виховати інформаційно - освічену особу, культуру роботи з 

людьми 



Інструкція з охорони праці 
1. Загальні вимоги безпеки 

1.1. До самостійної роботи учні зобов'язані дотримуватись правил безпеки життєдіяльності. 

1.2.  У процесі роботи учень зобов'язаний дотримуватися правил особистої гігієни, а також 

утримувати в чистоті і порядку робоче місце.  

2. Вимоги безпеки перед початком роботи 

2.1. Учень повинен включити освітлення всього приміщення, достовірно переконатися в справній 

і правильній роботі світильників, при цьому найменша освітленість робочого місця допускається: 

при люмінесцентних лампах і не менше 300 лк. (20 вт/м2.), При лампах розжарювання і не менше 

150 лк.(48 вт/м2.). 

2.2. Учень зобов'язаний здійснити провітрювання приміщення і підготовку до роботи необхідних 

канцелярських приналежностей, а також персонального комп'ютера та принтера, у разі потреби. 

2.3. При використанні у своїй діяльності персонального комп'ютера, принтера, ксерокса учень 

повинен переконатися в їх справності і цілісності кабелів живлення, электровилок.   

3. Вимоги безпеки під час роботи 

3.1. Учень зобов'язаний суворо виконувати послідовність роботи з документами, яка встановлена 

інструкційно-технологічними картками. 

3.2. Учень повинен забезпечити дотримання порядку робочого місця, не допускаючи його 

захаращення сторонніми предметами і непотрібною документацією. 

3.3. При недостатньому освітленні робочого місця необхідно для додаткового освітлення 

використовувати настільну лампу. 

3.4. При роботі на персональному комп'ютері, учень зобов'язаний дотримуватися заходів безпеки 

від ураження електричним струмом: 

- не підключати до електричної мережі і не відключати від неї комп'ютер мокрими та вологими 

руками. 



3.5. При роботі на персональному комп'ютері учень повинен керуватися «Інструкцією з 

охорони праці при роботі на персональному комп'ютері». 

3.6. Для підтримання здорового мікроклімату учню слід через кожні дві години роботи 

проводити провітрювання приміщення. 

3.7. При тривалій роботі з документацією і на персональному комп'ютері, з метою зниження 

стомлення зорового аналізатора, усунення впливу гіподинамії та гіпокінезії, а також 

запобігання розвитку стомлення від тривалого перебування у незмінній позі, через кожну 

годину безперервної роботи учень зобов'язаний робити невелику перерву на 10-15 хвилин, під 

час якої слід виконувати простий комплекс вправ для очей, фізкультурні паузи і фізкультурні 

хвилинки. 

3.8. Учень під час роботи слід суворо дотримуватися правил даної інструкції з охорони праці.  

4 . Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях 

4.1. У разі появи несправності в роботі персонального комп'ютера, стороннього шуму, іскріння 

і запаху гару, учень повинен негайно відключити комп'ютер від електричної мережі . 

4.2. При виникненні пожежі, учень зобов'язаний оперативно передати інформацію до 

найближчої пожежної частини, потім приступити до гасіння осередку пожежі своїми силами за 

допомогою первинних засобів гасіння пожеж. 

4.3. При отриманні травми, учню слід негайно звернутися за медичною допомогою. 



Це  структурований набір інформації, розподілений по стовпцях і рядках листа. 

Згідно зі спеціальною термінологією, рядки БД іменуються «записами». У кожного запису 

знаходиться інформація про окремий об'єкт. 

Стовпці мають назву «полями». У кожному полі розташовується окремий параметр всіх записів. 

Тобто, каркасом будь-якої бази даних в Excel є звичайна таблиця. 

Створення таблиці 

Отже, перш за все нам потрібно створити таблицю. 

 

Процес створення Бази даних в Ексель 

1. Вписуємо заголовки полів 

(стовпців) БД. 

Інструктивно технологічна картка 



2. Заповнюємо найменування 

записів (рядків) БД. 



3. Переходимо до заповнення бази даних. 



4. Після того, як БД заповнена, форматіруем інформацію в ній на свій розсуд 

(шрифт, кордону, заливка, виділення, розташування тексту щодо осередку і т.д.) 

На цьому створення каркаса БД 

закінчено. 



Присвоєння атрибутів бази даних 

Для того, щоб Excel сприймав таблицю не просто як діапазон комірок, а 

саме як БД, їй потрібно привласнити відповідні атрибути. 

1.Переходимо у вкладку «Дані». 



2. Виділяємо весь діапазон таблиці. Натискаємо правою кнопкою миші. У 

контекстному меню тиснемо на кнопку «Присвоїти ім'я ...». 

1 

2 



3. У графі «Ім'я» вказуємо то найменування, яким ми хочемо назвати базу даних. 

Обов'язковою умовою є те, що найменування повинно починатися з літери, і в ньому не 

повинно бути пробілів. У графі «Діапазон» можна змінити адресу області таблиці, але 

якщо ви її виділили правильно, то нічого тут міняти не потрібно. При бажанні в 

окремому полі можна вказати примітку, але цей параметр не є обов'язковим. Після 

того, як всі зміни внесені, тиснемо на кнопку «OK». 

1 

2 



4. Кількома по кнопці «Зберегти» у верхній частині вікна або набираємо на 

клавіатурі клавіші Ctrl + S, для того, щоб зберегти БД на жорсткому диску або 

знімному носії, підключеному до ПК. 

Можна сказати, що після цього ми вже маємо готову базу даних. З нею можна 

працювати і в такому стані, як вона представлена зараз, але багато 

можливостей при цьому будуть урізані. Нижче ми розберемо, як зробити БД 

більш функціональною. 



Сортування і фільтр 

Робота з базами даних, перш за все, передбачає можливість упорядкування, відбору і 

сортування записів. Підключимо ці функції до нашої БД. 

1.Виділяємо інформацію того поля, по якому збираємося провести упорядкування. Кількома по 

кнопці «Сортування» розташованої на стрічці у вкладці «Дані» в блоці 

інструментів «Сортування і фільтр». 

1 

2 

Сортування можна проводити практично з 

будь-якого параметру: 

•ім'я за алфавітом; 

•дата; 

•число і т.д. 



2. У наступному вікні буде питання, чи використовувати для сортування тільки виділену 

область або автоматично розширювати її. Вибираємо автоматичне розширення і 

тиснемо на кнопку «Сортування ...». 

3. Відкривається вікно настройки сортування. В поле «Сортувати по» вказуємо ім'я поля, по якому 

вона буде проводитися.В поле «Сортування» вказується, як саме вона буде виконуватися. Для БД 

найкраще вибрати параметр «Значення». 

•В поле «Порядок» вказуємо, в якому порядку буде проводитися сортування. Для різних типів 

інформації в цьому вікні висвічується різні значення. Наприклад, для текстових даних - це буде 

значення «Від А до Я» або «Від Я до А», а для числових - «За зростанням» або «По убуванню». 

•Важливо простежити, щоб біля значення «Мої дані містять заголовки» стояла галочка. Якщо її 

немає, то потрібно поставити. 

Після введення всіх потрібних параметрів тиснемо на кнопку «OK». 

 

 



Після цього інформація в БД буде відсортована, 

згідно із зазначеними налаштувань. В цьому 

випадку ми виконали сортування за іменами 

співробітників підприємства. 



Одним з найбільш зручних інструментів при роботі в базі даних Excel є автофильтр. 

Виділяємо весь діапазон БД і в блоці налаштувань «Сортування і 

фільтр» натискаємо на кнопку «Фільтр». 

Як бачимо, після цього в осередках з найменуванням полів з'явилися піктограми у вигляді 

перевернутих трикутників. Кількома по піктограмі того стовпця, значення якого збираємося 

відфільтрувати. У віконці знімаємо галочки з тих значень, записи з якими хочемо приховати. 

Після того як вибір зроблений, тиснемо на кнопку «OK». 

1 

2 



Як бачимо, після цього, рядки, де містяться 

значення, з яких ми зняли галочки, були 

приховані з таблиці. 

Для того, щоб повернути всі дані на екран, 

натискаємо на піктограму того стовпця, по якому 

проводилася фільтрація, і у вікні, навпаки всіх 

пунктів встановлюємо галочки. Потім тиснемо 

на кнопку «OK». 



Для того, щоб повністю прибрати фільтрацію, 

тиснемо на кнопку «Фільтр» на стрічці. 

Пошук 

При наявності великої БД пошук по ній зручно 

робити з допомогу спеціального інструменту. 



Відкривається вікно, в якому потрібно вказати шукане значення. Після 

цього тиснемо на кнопку «Знайти далі» або «Знайти всі». 

У першому випадку перша осередок, в якій є вказане значення, стає активною. 

 Закріплення областей 

Зручно при створенні БД закріпити осередки з найменуванням записів і полів. При роботі з 

великою базою - це просто необхідна умова. Інакше постійно доведеться витрачати час на 

гортання листа, щоб подивитися, якому рядку або стовпцю відповідає певне значення. 

Виділяємо осередок, області зверху і зліва від якої потрібно закріпити. Вона буде 

розташовуватися відразу під шапкою і праворуч від найменувань записів. 

 



Перебуваючи у вкладці «Вид» натискаємо на кнопку «Закріпити області», яка 

розташована в групі інструментів «Вікно». У випадаючому списку вибираємо 

значення «Закріпити області». 

Тепер найменування полів і 

записів будуть у вас завжди 

перед очима, як би далеко ви 

не прокручували лист з 

даними. 



Картка завдань  

1.створити базу даних працівників вашого 

підприємства за поданим зразком. 

Виконані завдання відправити на 

електронну адресу mawa1995@ukr.net 


