
Тема дисципліни:  Засоби автоматизації обробки інформації у базах даних 

ІНСТРУКЦІЙНА КАРТА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ № 19 

Тема:. Використання табличного процесора Excel для аналізу даних списку 

Мета: навчитися виконувати відбір даних за допомогою запитів, створювати звіти. 
Забезпечення заняття: 

Роздатковий матеріал:інструкційні картки із завданнями.  

Технічні  та програмні засоби навчання: персональнікомп'ютери,  ОС Windows,  програма 

Excel, Access. 

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.Використання сортування даних для аналізу даних списку. 

1. Завантажити файл Зброя.xlsx. 

2. Додати  3 аркуші на надати назви: Сортування 1, Сортування 2, Сортування 3. 

3. Виконати копіювання таблиці з аркуша Зброя на створені аркуші. 

4. На аркуші Сортування 1виконати сортування даних у таблиці за типом зброї. Для 

цього потрібно вибрати клітинку В2. На вкладці Данные у групі Сортировка и 

фильтр  слід натиснути кнопку Сортировка от А до Я. Переглянути результат, 

потім натиснути кнопку Сортировка от Я до А. Переглянути результат. 
5. На аркуші Сортування 2виконати сортування даних у таблиці за типом зброї і 

типом боєприпасів. Для цього потрібно виділити будь-яку клітинку в діапазоні. На 

вкладці Главная в групі Сортировка и фильтр натиснути кнопку Настраиваемая 

сортировка. У діалоговому вікні Сортировкав розділі Столбецу полі 

Сортировать за вибрати перший стовпець, який потрібно сортувати, в розділ і 

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. 

 
6. На аркуші Сортування 2виконати сортування даних у таблиці  за типом зброї, 

швидкістю кулі та калібром. 



 
Завдання 2.Використання операцій фільтрування даних для аналізу даних списку. 

1. Додати  3 аркуші на надати назви: Фільтр 1, 

Фільтр 2, Фільтр 3. 

2. Виконати копіювання таблиці з аркуша Власники 

на створені аркуші. 

3. Виконати копіювання таблиці з аркуша Власники 

на створені аркуші. 

4.  Перейти на аркуш Фільтр1. Використовуючи 

фільтри, відобразити дані власників зброї, прізвища 

яких розпочинаються з літери «Ш». Переглянути результат,зняти фильтр з поля 

списку даних. 

5. Перейти на аркуш Фільтр 2. 

Використовуючи фільтри, відобразити дані 

власників зброї,  які народилися в проміжок 

між1980 та1990 роками. Переглянути 

результат,зняти фильтр з поля списку даних. 

 

 

 

Завдання 3.Використання розширеного фільтра 

1. Відобразити дані про власників зброю, чиї прізвища починаються на літеру Л 

та народилися після 01.01.1960 року. 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. Захист книг і аркушів.  



1. Для захисту робочого аркуша потрібно виконати команду Защитить  лист з 

контекстного меню аркуша. Відкриється вікно Защита листа, в якому встановити 

прапорець Защитить лист и содержимое  

защищааемых ячеек, ввести пароль 555 для зняття 

захисту аркуша і встановити дозволи для користувачів 

цього аркуша (що можна робити а що ні). Перевірити 

результат, тобто спробувати виконати дії, які заборонені. 

2. Для зняття захисту слід виконати команду Снять 

защиту с листа з контекстного меню аркуша, у вікні 

ввести пароль і ОК. 

3. Виконати збереження файлу під назвою Prakt19Excel-

Прізвище.xls у вашу папку. 

4. Вимкнути комп’ютер. 

Домашнє завдання: 

Підготовитися до заліку. 

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

С.Кузнеця, 2017, ст.59-62 
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