
Тема дисципліни:  Автоматизація виробничих завдань у галузі професійної 

діяльності 
ІНСТРУКЦІЙНА КАРТА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ № 14 

Тема: Консолідація даних. Зведення даних.  

Мета: навчитися використовувати консолідацію даних для оброблення інформації в 

електронних таблицях,будувати зведені таблиці. 
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. Як виконати розрахунки  в Excel? 

2. Призначення команди Консолідація. 

3. Що таке зведені таблиці? 

4. Як формується макет зведеної таблиці? 

5. Які операції можна виконувати над даними у зведених таблицях? 

6. Як побудувати діаграму на основі зведеної таблиці? 
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. Консолідація даних. 

Задача 1. Дана інформація про злочині різної тяжкості у трьох містах за три місяці на різних 

аркушах. Потрібно об’єднати таблиці, згрупувати інформацію про злочини з однаковою 

степеню тяжкості та обчислити загальний підсумок. 

1. Завантажити табличний процесор Excel.  

2. Перейменувати робочі аркуші Лист1, Лист2, Лист3 надавши назву Новомосковськ, 

Павлоград, Кам’янка.  
3. На аркуші Новомосковськ побудувати таблицю 

за зразком. 

4. Виконати розрахунки підсумків за допомогою 

функції СУММ. 

5. Виконати копіювання таблиці, перейти на аркуш 

Павлоград та виконати впровадження таблиці. 

6. Змінити числові дані на свій розсуд та виконати розрахунки підсумків за допомогою 

функції СУММ. 

7. Виконати копіювання таблиці, перейти на аркуш Кам’янка та виконати впровадження 

таблиці. 

8. Змінити числові дані на свій розсуд та виконати розрахунки підсумків. 

9. Додати новий аркуш та надати назву 

Консолідація. 

10.  На аркуші Консолідація створити 

консолідацію даних. Для цього потрібно 

перейти на вкладку Данные, натиснути 

кнопку Консолидация. У вікні 

Консолидация в полі Функция вибрати зі 

списку Сумма. В полі Ссылка встановити 

курсор та перейти на аркуш Новомосковськ, 



виділити таблицю та натиснути кнопку Добавить. Аналогічним чином додати посилання на 

таблиці аркушів Павлоград та Кам’янка. Встановити позначки у відповідні перемикачі.  

Перевірити встановлені параметри згідно малюнка. Натиснути кнопку ОК. 

 
11. Збільшити ширину стовпчиків. Виконати обрамлення. Видалити  порожні стовпчики. 

Консолідована таблиця буде мати вигляд.  

12. Натиснути на кнопки та переглянути які зміни відбулися. 

Завдання 2. Побудова зведеної таблиці. 

На основі даних клієнтів фірми побудувати зведену таблицю з фільтрацією даних за наявності 

дисконта. 

1. Додати новий аркуш та надати назву  Задача 2. 

2. На  аркуші побудувати таблицю за зразком. 

3. Виділити будь-яку клітинку всередині таблиці 

й вибрати команду Вставка → Сводная таблица 

4. У вікні  Создание сводной таблицы клацнути 

кнопку Ок — додасться новий аркуш, на якому буде 

розміщено макет створюваної зведеної таблиці, 

список полів та панель інструментів зведеної 

таблиці. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. До вікна Фильтр отчета  перетягнути назву поля 

Дисконт, за яким відбуватиметься фільтрація.  

6. До вікна Названия строк потрібно перетягнути 

назви полів Освіта, Стать, Місто, які стануть 

заголовками рядків у зведеній таблиці. 

7. У поле Значения слід помістити назви стовпців, над 

якими виконуватимуться обчислення. За полем Вік 

потрібно вивести середнє значення, за полем Стать та 

Місто – кількісні показники. 



8. Результат зведеної таблиці представлений на 

малюнку.

 
9. Натиснути на кнопку що знаходиться в клітинці В1  та послідовно вивести дані 

використовуючи фільтр Так , Ні.  

10. Переглянути, які зміни відбулися в зведеній таблиці. 

11. Виконати збереження файлу під назвою Prakt14 Excel-Прізвище.xls у вашу папку. 

12. Вимкнути комп’ютер. 

Домашнє завдання: 

Підготовитися до модульного контролю.  

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

С.Кузнеця, 2017, ст.67-70 

  
 


