
Тема дисципліни:  Автоматизація виробничих завдань у галузі професійної діяльності 

ІНСТРУКЦІЙНА КАРТА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ № 16 

Тема: Аналіз даних в електронних таблицях засобами сортування та фільтрації  
Мета: сформувати уміння та навички застосовувати засоби сортування та 

фільтрування як засоби відбору даних у таблицях. 
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. Що таке сортування? 

2. Який порядок застосування фільтрів?  

3. Які види фільтрів вам відомі?  

4. Що таке розширений фільтр?  

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. Сортування даних електронної таблиці 

1. Завантажити табличний процесор Excel.  

2. Відкрити таблицю Prakt 16 Excel.xls. Ознайомитися з даними таблиці про замовлення 

продукції кисломолочної групи. 

3. Відсортувати дані у таблиці за типом продукції. Для цього потрібно вибрати 

клітинку А2. На вкладці Данные у групі Сортировка и фильтр  слід натиснути 

кнопку Сортировка от А до Я. Щоб швидко відсортувати дані за спаданням, слід 

натиснути кнопку Сортировка от Я до А. 
4. Відсортувати дані у таблиці за замовником і оплатою за продукцію. Для цього 

потрібно виділити будь-яку клітинку в діапазоні. На вкладці Главная в групі 

Сортировка и фильтр натиснути кнопку Настраиваемая сортировка. У діалоговому 

вікні Сортировка в розділі Столбец у полі Сортировать за вибрати перший 

стовпець, який потрібно сортувати, в розділі Сортировать за вибрати тип сортування, 

у розділі Порядок вибрати спосіб сортування. Щоб додати ще один стовпець, за яким 

потрібно сортувати, потрібно вибрати команду Добавить урівень. 

   
5. Відсортувати дані у таблиці  за типом продукції, замовником та кількістю 

упаковок.  

 



Завдання 2. Використання фільтрів для аналізу даних. 

1. Перейти на лист Фильтри. 

2. Використовуючи фільтри, відобразити наступні 

дані замовлення продуктів Молоко, Сирки, Йогурт. Для 

цього потрібно на вкладці Данные у групі Сортировка 

и фильтр натиснути кнопку Фильтр. Клацніть стрілку 

в заголовку стовпця, щоб відобразити список для 

вибору фільтра. Зняти прапорці та установити 

прапорець, щоб відобразити потрібні значення. 

3. Використовуючи фільтри, відобразити дані  

замовлення продукції замовниками, назви яких 

розпочинаються з літери «А».  

4. Використовуючи фільтри, відобразити дані 

замовлення, в яких кількість упаковок більше 15 і 

менше 20, а також оплата за продукцію складає 

більше 1500 грн. 

 

5. Використовуючи 

фільтри, відобразити дані 

замовлення, де замовником є «Ашан», а ціна за упаковку продукції є вище середньої. 

Завдання 3. Використання розширеного фільтра 

1. Перейти на  лист Розширений фільтр. 

2. Відобразити дані про замовлення продукції за ціною, меншою за 20 грн, 

замовниками АТБ з кількістю упаковок, більшою за 15. Для застосування розширеного 

фільтра необхідно:  

 створити три порожніх рядки перед таблицею (або після таблиці); 

 скопіювати перший рядок 

таблиці (шапку) та вставити в 

перший рядок робочого 

аркуша.  

  у рядки, розташовані під 

рядком з назвою стовпців, що 

перевіряються, увести 

критерії, за якими слід 

виконати перевірку.  

Активізувати будь-яку комірку 

первинної таблиці та виконати команди 

Данные→Фильтр→Дополнительно. 

У вікні розширеного фільтру ввести 

необхідні дані, вказавши відповідні 

діапазони їх розміщення, та обрати місце 

розташування результатів. 



Завдання 4. Визначення проміжних підсумків 

1. Перейти на лист Проміжні підсумки1. 

2. Визначити, на яку суму було замовлено кожного із 

видів продукції. Для цього потрібно перейти на вкладку 

Данные. Відсортувати таблицю за полем «Продукт». 

Натиснути кнопку Промежуточные итоги далі у вікні 

Промежуточные итоги обрати функцію Сума та 

встановити підсумки по полю «Оплата за продукцію». 

3.  Перейти на лист Проміжні підсумки2 

4. Аналогічним чином визначити середню суму 

замовлення за кожним продуктом. 

5. Виконати збереження файлу під назвою Prakt16Excel-

Прізвище.xls у вашу папку. 

6. Вимкнути комп’ютер. 

Домашнє завдання: 

Визначення проміжних підсумків. 
Відкрити файл Prakt16Excel-Прізвище.xls. На робочих аркушах Проміжні підсумки3 

та Проміжні підсумки4 визначити: 

 кількість упаковок продукції, яку замовив кожний із замовників. Підсумки за 

оплатою не видаляти. 

 за кожним видом продукції максимальну вагу упаковки. 
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 
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