
1 

 
ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКООПСПІЛКА 

Новомосковський кооперативний коледж економіки та права ім. С В Литвиненка 

Дніпропетровської облспоживспілки 

 

Розглянуто та схвалено на засіданні циклової комісії 

комерційних та облікових дисциплін 

Протокол № 1від «31»серпня 2020р  

Голова циклової комісії ____________ Н.І.Пластун 

 

Спеціальності: 071 Облік і оподаткування, 076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 

Курс ІІ 

Дисципліна «ІНФОРМАТИКА І КОМП’ЮТЕРНА ТЕХНІКА» 

Лекція 14 

Лекція-презентація Тема: Оброблення даних за допомогою табличного 

процесора  

Навчальна мета: розглянути пошук, впорядкування і фільтрацію даних у 

середовищі електронних таблиць, здійснення підсумків за групами даних, а також 

імпорт та експорт даних 

Виховна мета: формувати пізнавальний інтерес студентів та показати значення 

теми для подальшого вивчення дисципліни, підвищувати інформаційну культуру  

Розвивальна мета: спонукати до пізнавальної, творчої діяльності; розвивати 

самостійність та творче мислення  

Методична мета: використання інтерактивних методів навчання при викладанні 

дисципліни «Інформатика і комп’ютерна техніка»  

План 

1. Пошук даних у середовищі електронних таблиць 

2. Впорядкування і фільтрація даних  

3. Підсумки за групами даних 

4. Імпорт та експорт даних 

Технічні засоби навчання: інтерактивна дошка, мультимедійний проектор, ноутбук  

Наочність: презентація 

Міждисциплінарні зв’язки: 

Забезпечувані: Інформатика 

Забезпечуючи: Інформатика і комп’ютерна техніка 

Література 

Базова: Войтюшенко Н. М. Інформатика і комп’ютерна техніка/ Н М Войтюшенко, 

А І Остапець – К : Центр навчальної літератури, 2019 – 564 с 

Додаткова: Інформаційні системи і технології в економіці / Навч пос , В С 

Пономаренко, Р К Бутова, І В Журавльова, Г Н Назарова, Л А Павленко, О І Пушкар 

- К :Академія, 2002 – 542с  



2 

1. Пошук даних у середовищі електронних таблиць 

Щоб зробити пошук значення в таблиці Excel, необхідно на вкладці Главная 

відкрити список, що випадає інструменту Найти и заменить і клацнути пункт 

Найти. Той же ефект можна отримати, використовуючи поєднання клавіш Ctrl + F. 

 

 
У найпростішому випадку у вікні Найти и заменить треба ввести шукане 

значення і клацнути Найти все. Якщо замість Найти все клацнути Найти далее, то 

спочатку буде проведений пошук першого осередку з цим значенням, а при 

повторному натисканні – другий. 

 

 
Аналогічно проводиться пошук тексту. В цьому випадку в рядку пошуку 

набирається шуканий текст. 

Якщо дані або текст шукається не у всій таблиці, то область пошуку 

попередньо повинна бути виділена. 

Розширений пошук 

Припустимо, що потрібно знайти всі значення в діапазоні від 200 до 300. У 

цьому випадку в рядку пошуку слід набрати 2 ??. Підстановлювальний знак «?» 

замінює собою будь-який інший. 
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Можна задовольнятися більшістю отриманих результатів, ігноруючи 

неправильні. Але функція пошуку в Ексель 2010 здатна працювати набагато 

точніше. Для цього призначений інструмент Параметры в діалоговому вікні. 

Натиснувши Параметры, користувач отримує можливість здійснювати 

розширений пошук. Перш за все, звернемо увагу на пункт Область поиска, в якому 

за замовчуванням виставлено значення Формулы. 

 
Це означає, що пошук проводився, в тому числі і в тих осередках, де 

знаходиться не значення, а формула. Наявність в них цифри 3 дало три 

неправильних результату. Якщо в якості області пошуку вибрати Значения, то буде 

проводитися тільки пошук даних і неправильні результати, пов’язані з осередками 

формул, зникнуть. 
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Для того щоб позбутися від єдиного, що залишився неправильного результату 

на першому рядку, у вікні розширеного пошуку потрібно вибрати пункт Ячейка 

целиком.  Після цього результат пошуку стаємо точним на 100%. 

Такий результат можна було б забезпечити, відразу вибравши пункт Область 

поиска (навіть залишивши в Область поиска значення Формулы). 

Тепер звернемося до пункту Искать. 

 
 

Якщо замість встановленого за замовчуванням на листе вибрати значення в 

книге, то немає необхідності знаходитися на аркуші шуканих осередків.  

Наступний пункт вікна розширеного пошуку – Просматривать який має два 

значення. За умовчанням встановлено по строкам, що означає послідовність 

сканування осередків по рядках. Вибір іншого параметра – по столбцам, поміняє 

тільки напрямок пошуку і послідовність видачі результатів. 
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При пошуку в документах Microsoft Excel, можна використовувати і інший 

підстановлювальний знак – «*». Якщо розглянутий «?» Означав будь-який символ, 

то «*» замінює собою не один, а будь-яку кількість символів. Нижче представлений 

скріншот пошуку по слову bianco/rose, * 

 
Іноді при пошуку необхідно враховувати регістр символів. Якщо слово louisiana 

буде написано з маленької букви, то результати пошуку не зміняться. Але якщо у 

вікні розширеного пошуку вибрати Учитывать регистр, то пошук виявиться 

безуспішним. Програма стане вважати слова Bianco/rose і bianco/rose різними, і, 

природно, не знайде перше з них. 
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Різновиди пошуку. Пошук збігів 

Іноді буває необхідно виявити в таблиці повторювані значення. Щоб зробити 

пошук збігів, спочатку потрібно виділити діапазон пошуку. Потім, на тій же вкладці 

Главная в групі Стили, відкрити інструмент Условное форматирование. Далі 

послідовно вибрати пункти Правила выделения ячеек і Повторяющиеся 

значения. 

Результат представлений на скріншоті нижче. 
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2. Впорядкування і фільтрація даних 

Під  впорядкуванням або сортуванням розуміється розташування текстових 

даних у стовпці за алфавітом, кількісних значень та дат – за зростанням або 

зменшенням. В Excel сортування здійснюється таким чином:  

- виділяється діапазон комірок, який треба сортувати, або будь-яка комірка з 

цього діапазону;  

- обирається вкладка Данные→  Сортировка → Сортировать по значению, 

указується назва стовпця, у якому сортуються дані (або номер стовпця, якщо 

виділений діапазон не містить рядка заголовків).  

 
Сортування може здійснюватися за кількома стовпцями, для чого треба 

використати вікна Затем по та В последнюю очередь. 

 
 

Excel дозволяє застосовувати два способи фільтрації даних: автофільтр і 

розширений фільтр. 

Автофільтр призначений для простіших операцій – виділення записів з певним 

значенням (наприклад, пошук тільки записів, що мають за обраним полем значення 

0,44), даних, що лежать у певному діапазоні (або вище середнього або першу 

десятку) або осередків/шрифтів певного кольору 
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Фільтрація працює тільки з нерозривним діапазоном, у якому не повинно бути 

порожніх рядків або порожніх стовпців. Два різних списки на одному аркуші 

відфільтрувати неможливо. 

Верхній рядок таблиці автоматично призначається її заголовком і в фільтрації 

участь не бере. 

Якщо в автофільтрі задані умови відбору за різними полями, то будуть обрані 

записи, для яких виконуються одночасно всі умови відбору, пов'язані відношенням 

"І". Для одного поля можна задати не більше двох умов відбору, пов'язаних 

відношенням "І" або "АБО". 

У результаті застосування автофільтра рядки, які не відповідають заданим 

умовам, будуть тимчасово приховані. 

Розширений фільтр в Excel дозволяє виконати відбір із використанням різних, 

досить складних сполучень умов фільтрації. Можна задати кілька різних умов для 

кількох стовпців, можна задати кілька умов для одного стовпця або задати 

параметри відбору формулою. Розширений фільтр дозволяє задати стільки умов 

відбору, скільки необхідно. Він дозволяє виділити осередки з унікальними (такими, 

що не повторюються) даними. Розширений фільтр дозволяє копіювати результат 

фільтрації в окреме місце, не чіпаючи основний масив даних. 

Під час роботи з розширеним фільтром необхідно попередньо створити 

діапазон умов, що включає імена полів, за якими будуть задані умови відбору і 

безпосередньо власне критерії вибору. 

Під час введення умов пошуку можна використовувати загальноприйняті 

символи підстановки:  

* – будь-яка кількість будь-яких символів;  

? – один будь-який символ. 

Якщо умови відбору розміщені на одному рядку в одному або декількох різних 

стовпчиках діапазону критеріїв, то розширений фільтр шукає записи, для яких 

виконуються одночасно всі ці умови без винятку (умови відбору з'єднані логічним 

відношенням "І".) Якщо умови відбору розміщені на різних рядках в одному або 

декількох стовпцях діапазону критеріїв, то розширений фільтр показує всі записи, 

для яких виконується хоча б одна з цих умов (умови відбору з'єднані логічним 

відношенням "АБО".) Наприклад, необхідно вибрати дані про автомобілі, 

максимальна швидкість яких не менше 200 км/год або динаміка розгону до 100 

км/год не перевищує 10 секунд. 

 
Доповнимо завдання умовою, щоб виробник авто був не AUDI та потужність 

двигуна складала від 100 до 180 л/с  
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Даний інструмент вміє працювати з формулами, що дає можливість 

користувачу вирішувати практично будь-які завдання під час відбору значень з 

масивів.  

Основні правила:  

1. Результат формули – це критерій відбору.  

2. Записана формула повертає результат ІСТИНА або БРЕХНЯ.  

3. Вихідний діапазон вказують за допомогою абсолютних посилань, а критерій 

відбору (у вигляді формули) – за допомогою відносних посилань.  

4. Якщо повертається значення ІСТИНА, то рядок відобразиться після 

застосування фільтра, якщо БРЕХНЯ – то ні. 

Наприклад, відфільтруємо записи, що містять кількість вище середнього 

значення. Для цього в осередок I1 введемо назву "Найбільша кількість", в осередок 

I2 введемо формулу, яка містить функцію СРЗНАЧ. У результаті обчислення 

формули в комірці відобразиться значення "ЛОЖЬ" (тобто D8 менше середнього 

значення діапазону). 

 
Виділяємо будь-який осередок у вихідному діапазоні і викликаємо 

"Розширений фільтр". У якості діапазону умов вказуємо I1:I2 (посилання відносні). 

У результаті фільтрації будуть відображені тільки ті записи, значення яких у 

колонці D перевищує середнє.  

 

3. Підсумки за групами даних 

Аркуші Excel, що містять великий обсяг інформації, можуть виглядати 

перевантаженими. Excel дозволяє групувати дані, щоб з легкістю приховувати і 

показувати різні розділи аркуша. 

Групування даних Microsoft Excel може створити структуру даних, яка дозволяє 

приховати і відобразити рівні деталізації простим клацанням кнопкою мишки. 

Перед початком створення структури потрібно відсортувати дані, щоб згрупувати 

рядки разом. Структура може мати до восьми рівнів деталізації, у яких кожний 

рівень забезпечує докладну інформацію для попереднього рівня. 

Можна узагальнити різні групи за допомогою команди Проміжний підсумок і 

надати структуру робочому аркушу Excel. 

Підведення проміжних підсумків – це зручна і наочна можливість провести 

оброблення записів списку для подальшого аналізу, створення діаграм і друк. В 

список автоматично вставляються додаткові рядки, що відображають підсумкові 

значення за обраними осередками. Під час створення проміжних підсумків 

необхідно, щоб в списку перший рядок містив назву стовпців, а інші рядки – 

однотипні дані. 

Порожні рядки повинні бути відсутніми, а дані списку повинні бути 

відсортовані, щоб сформувати групи рядків, за якими в подальшому будуть 

підраховані підсумки. Проміжні підсумки обчислюються за допомогою відповідної 

функції (як правило, це сума або середнє арифметичне, також може бути кількість 

значень або кількість непустих осередків, максимум, мінімум, множення, 

середньоквадратичне відхилення або дисперсія з використанням функції 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ). 
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Наприклад, потрібно обчислити середню ціну за кожною моделлю мобільних 

телефонів. Необхідно перетворити вихідну таблицю до виду списку і впорядкувати 

за назвами моделей. 

 
У діалоговому вікні Промежуточные итоги можна вибрати стовпець, на даних 

якого базуватимуться проміжні підсумки (наприклад, за кожної зміни значення у 

стовпці "Назва моделі"), потрібну операцію обчислення, а також стовпець або 

стовпці, за даними яких потрібно додати підсумки.  
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Визначені проміжні підсумки відобразяться на аркуші, причому можливо 

вибрати рівень деталізації і відобразити тільки підсумки, без початкових даних.  

 
Команда Промежуточные итоги дозволяє автоматично створювати групи і 

використовувати базові функції, такі як СУМА, СЧЕТ і СРЗНАЧ, щоб спростити 

підведення підсумків. Наприклад, команда Промежуточные итоги дозволяє 

обчислити вартість мобільних телефонів по групах у великому прайс-листі. Команда 

дозволяє створити ієрархію груп (структуру), щоб упорядкувати інформацію на 

аркуші. 

Механізм підведення проміжних підсумків має спільні риси з іншим більш 

потужним інструментом додатку MS Excel – зведеними таблицями. Під час 

створення зведеного звіту проміжні підсумки формуються автоматично. 

 

4. Імпорт та експорт даних 

Excel пропонує різноманітні інструменти імпорту даних, що зберігаються в 

форматах інших додатків і в різних базах даних. 

Основні інструменти для роботи із зовнішніми даними зібрані на вкладці 

Данные.  
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При необхідності отримання даних з файлів у форматі Access або веб-сторінок 

клацніть на відповідній кнопці, при появі вікна відкриття файлу знайдіть папку, де 

міститься потрібний вам файл, і клацніть на його імені мишею. Якщо в обраному 

файлі міститься кілька таблиць, вам буде запропоновано вибрати в списку потрібну. 

Зробіть це клацанням на її імені мишею, потім клацніть на кнопці OK. На 

наступному кроці вам буде запропоновано вибрати, вставляти чи отримані дані в 

поточний лист або відкрити для них новий. Зробивши вибір, клацніть на кнопці OK, 

і дані з'являться на аркуші. 

Отримувати інформацію безпосередньо з систем управління базами даних 

(СКБД), таких як MS SQL Server, дещо складніше. Для цього потрібно встановити 

зв'язок з СУБД, для чого ви повинні знати ім'я користувача і пароль. 

 

 


