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Дата: 26.02.2021, 01.03.2021 

Предмет: Основи комп’ютерних технологій 

Група: 2Б-1 

УРОК 51-53 

ТЕМА: Електрона таблиця Excel. 

Практична робота № 8 

ТЕМА: «Робота з базою даних  в Excel. Створення списків» 

МЕТА:  

- Вивчити основні прийоми роботи з формами та структурою 

- Розвити навички роботи з інструментами бази даних та списками електронної 

таблиці 

- Виховати інформаційно-освічену особу, цікавість до обраної професії, 

дисципліну та уважність 

 

Рекомендована література - /1 ,2, 4, 5,6 ,9, 12,13, 14, 15/ 

Увага! Практичні роботи виконуються в окремому зошити, де необхідно зазначити 

дату, номер практичної, тему та мету роботу. В хід роботи записати алгоритм виконання 

завдання, на зразок: 

2) Видіяємо шрифт-  стрічка ГОЛОВНА- інструмент ШРИФТ- обираємо тип шрифта 

 Обов’язково після опису виконаного завдання оформити висновок. Практичну 

частину роботу переслати на ел. пошту викладача: 2573562@ukr.net. В темі листа 

вказать дату уроку, номер, прізвище та групу 

 

 

1. Створення списку за допомогою інструменту «Списки». 

Створіть нову книгу «Практична 8». Задайте  макет майбутньої таблиці (мал..1), 

використовуючи інструмент Файл- Параметри-Додатково-Змінити списки (мал..2) 

 Мал..1 
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2. Створення списку за допомогою інструменту «Форма»  

 

Оберіть команду Данні- Форма, якщо  команда відсутня, то активуйте її 

користуючись налаштуваннями панелі інструментів (Файл - Параметри – 

Налаштування  стрічки) мал.3 

 

У вікні, в кожному полі, починайте заповнення даних. Для 

переходу між полями можна користуватись кнопкою 

«TAB». Щоб дані були занесені в таблицю, натисніть 

кнопку «Добавить». Таким чином  занесіть 50 записів 

(мелодрам - 10, комедій - 10, трилер - 10, жахи - 10 , 

мультфільм - 10) мал..4 
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3. За допомогою списків, створіть аналогічні таблиці на 2 та 3 аркушах, які назвіть  

«Магазин Обрій», «Магазин Гейм» та  «Магазин Даніко відповідно. Змініть данні 

по продажу. Розрахунки в полях «Продаж» виконайте застосовуючи формули. 

4. Робота з структурою документу. 

Виконайте команду «Данні – група Структура – Проміжні підсумки - ОК». Зробіть 

налаштування вікна. Комірки з підсумковими даними залийте коліром (мал..5). 

Продемонструйте структуру таблиці викладачу та видаліть її, виконавши команду 

«Данні-Проміжні підсумки – Видалити все».  

 

 

 

 

 

5. Побудуйте діаграми на аркуші 4, які будуть відображати об’єми продаж на 

кожному магазині 

6. На аркуші 5 відобразьте графік продаж фільмів по жанрам в кожному 

магазині  

 

 

 

Завдання 7: Оформіть висновок 

 

Мал..4 

Мал..5 


