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Дата: 16.02.2021 

Предмет: Основи комп’ютерних технологій 

Група: 2Б-1 

УРОК 41-42 

ТЕМА: Електрона таблиця Excel. 

ТЕМА УРОКУ: Зведені таблиці Excel 

МЕТА:  

- Вивчити основні поняття про інструменти зведених таблиць в електронних 

таблицях Excel 

- Опанувати основні прийоми роботи зі зеденими таблицями в Excel 

- Розвити навички роботи з зведеними таблицями  Excel 

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

дисципліну та уважність 

 

МАТЕРІАЛ УРОКУ: 

 

Докладно про звіти зведених таблиць і діаграм 

Звіт зведеної таблиці використовується для підсумування, аналізування, 

переглядання та представлення зведених даних, а звіт зведеної діаграми – для 

візуалізації зведених даних зі звіту зведеної таблиці, що надає змогу порівнювати 

дані та відстежувати закономірності та тренди. звіти зведених таблиць і діаграм 

допомагають приймати обґрунтовані рішення щодо критичних даних на 

підприємстві. 

Що таке звіт зведеної таблиці? 

Звіт зведеної таблиці – це інтерактивний спосіб швидкого підсумування великих 

обсягів даних. Він дає змогу ретельно аналізувати числові дані та знаходити 

відповіді на неочікувані запитання щодо даних. Його спеціально розроблено для 

таких цілей: 

 виконання запитів, пов’язаних із великими обсягами даних, різними 

зручними способами; 
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 проміжного підсумування й обчислення сукупного значення числових 

даних, зведення даних за категоріями та підкатегоріями, виконання додаткових 

обчислень і створення настроюваних формул; 

 розгортання та згортання рівнів даних для фокусування на результатах, а 

також детальний перегляд лише потрібної інформації зі зведених даних; 

 переміщення рядків у стовпці або стовпців у рядки («зведення») для 

перегляду різних зведень даних джерела; 

 фільтрування, сортування, групування й умовного форматування 

найкорисніших і найцікавіших даних для зосередження уваги на потрібній 

інформації; 

 представлення стислих і ефективних звітів із примітками в Інтернеті або 

на папері. 

Звіт зведеної таблиці часто використовується для аналізування пов’язаних 

підсумків, особливо коли потрібно підсумувати велику кількість цифр – сукупні 

дані або проміжні підсумки дають змогу розглянути дані з різних точок зору й 

порівняти цифри або схожі дані. У наведеному нижче прикладі звіту зведеної 

таблиці показано, як загальний обсяг продажу у відділі товарів для гольфа за третій 

квартал у клітинці F3 порівнюється з обсягом продажу товарів для іншого виду 

спорту, кварталом або загальним обсягом продажу в усіх відділах. 

 

1. Джерелом даних у цьому випадку 

слугує аркуш 

2. Обсяги продажу товарів для гольфа 

у джерелі даних для створення звіту 

зведеної таблиці за третій квартал 

3. Весь звіт зведеної таблиці 

4. Підсумок значень у клітинках C2 та 

C8 у джерелі даних 

Приклад джерела даних і створеного на його основі звіту зведеної таблиці 

У звіті зведеної таблиці кожен стовпець або поле джерела даних стає поле, яке 

підсумовує кілька рядків із даними. У попередньому прикладі стовпець Спорт стає 

полем Спорт і всі записи (уся інформація про поле) для Гольфа підсумовуються в 

єдиний елементГольф. 
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Поле для значення, наприклад Сума продажу, містить значення, які 

підсумовуватимуться. У попередньому звіті підсумок Гольф: квартал 3 містить 

суму значень «Обсяг продажу» з кожного рядка джерела даних, для якого 

стовпець Спорт містить елемент Гольф, а стовпець Квартал містить 

значення Квартал 3. За промовчанням дані розділу «Значення» підсумовують дані 

основного джерела у звіті зведених діаграм наступним чином: для додавання 

числових значень використовується функція «СУМА», а для обчислення кількості 

значень використовується функція «КІЛЬКІСТЬ». 

Щоб створити звіт зведеної таблиці, необхідно визначити джерело даних, 

вказати розташування у книзі та зазначити розмітку полів. 

Що таке звіт зведеної діаграми? 

Звіт зведеної діаграми – це графічне подання зведених даних зі звіту зведеної 

таблиці, який у такому випадку називається зв’язаний звіт зведеної таблиці. Звіт 

зведеної діаграми інтерактивний, що дає змогу його сортувати та фільтрувати для 

відображення набору даних зведеної таблиці: під час створення звіту зведеної 

діаграми фільтри звіту відображаються в область діаграми. Зміни в даних і розмітці 

полів зв’язаного звіту зведеної таблиці одразу відображаються у звіті зведеної 

діаграми. 

Звіт зведеної діаграми відображає Ряд даних, категорії, маркер даних і вісь (так 

само, як і стандартні діаграми). Також можна змінювати тип діаграми й інші 

параметри, зокрема назви на діаграмах, розташування умовні позначки, підпис 

даних і розташування діаграми. 

 

Звіт зведеної діаграми про продаж спортивних товарів (поквартально) 
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Звіт зведеної діаграми можна створити автоматично під час першого створення 

звіту зведених таблиць; звіт зведеної діаграми можна також створити з наявного 

звіту зведених таблиць. 

Створення зведеної таблиці на основі даних аркуша 

Під час створення звіту зведеної таблиці на основі даних аркуша ці дані стають 

джерелом даних для звіту зведеної таблиці. 

1. Виконайте одну з таких дій: 

o Для використання даних аркуша як джерела даних виберіть клітинку з 

діапазону клітинок, який містить дані. 

o Для використання даних з таблиці Excel як джерела даних виберіть 

клітинку в цій таблиці. 

Примітка    Переконайтеся, що стовпці діапазону клітинок мають підписи або 

що підписи відображаються в таблиці, а також що в ряді клітинок або в таблиці 

немає пустих рядів. 

2. На вкладці Вставлення у групі Таблиці натисніть кнопку Зведена 

таблиця або клацніть стрілку під кнопкою Зведена таблиця та виберіть 

пункт Зведена таблиця. 

 

В Excel відобразиться діалогове вікно Створення зведеної таблиці. 

Порада    Щоб одночасно створити звіти зведеної таблиці та діаграми, на 

вкладці Вставлення у групіТаблиці клацніть стрілку під кнопкою Зведена 

таблиця, а потім виберіть пункт Зведена діаграма. Програма Excel відкриє 

діалогове вікно Створення зведеної таблиці зі зведеною діаграмою. 

3. Переконайтеся, що в розділі Виберіть дані для аналізу вибрано 

пункт Виберіть таблицю або діапазон, а потім у полі Таблиця/діапазон перевірте 

діапазон клітинок, які потрібно використати як початкові дані. 

Excel автоматично визначає діапазон для звіту зведеної таблиці, але його можна 

замінити, ввівши інший діапазон або його ім’я. 
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Для використання даних на іншому аркуші або в іншій книзі введіть ім’я книги 

та аркуша, використовуючи такий 

синтаксис: [ім’я_робочої_книги]ім’я_аркуша!діапазон. 

Порада    Також можна натиснути кнопку Згорнути , щоб тимчасово 

приховати діалогове вікно, вибрати діапазон на аркуші та натиснути 

кнопку Розгорнути . 

4. У розділі Виберіть розташування звіту зведеної таблиці вкажіть 

розташування, виконавши одну з таких дій. 

o Щоб розташувати звіт зведеної таблиці на новому аркуші, починаючи із 

клітинки A1, виберіть пунктНовий аркуш. 

o Щоб розмістити звіт зведеної таблиці на наявному аркуші, виберіть 

перемикач Наявний аркуш, а потім у полі Розташування вкажіть першу клітинку 

діапазону, у якому буде розміщено звіт зведеної таблиці. 

5. Натисніть кнопку ОК. 

Пустий звіт зведеної таблиці буде додано в указаному розташуванні й 

відображено список полів зведеної таблиці, завдяки чому можна буде додати поля, 

створити макет і настроїти звіт зведеної таблиці. 

Примітка    У разі створення звіту зведеної діаграми одночасно зі створенням 

звіту зведеної таблиці програма Excel також відображає діаграму над зв’язаний звіт 

зведеної таблиці. Звіт зведеної діаграми та зв’язаний звіт зведеної таблиці мають 

завжди міститися в одній книзі. 

6. Щоб додати поля до звіту, виконайте одну або кілька таких дій. 

o Для розміщення поля в області за промовчанням розділу макета встановіть 

прапорець поряд з ім’ям поля в розділі поля. 

За промовчанням нечислові поля додаються до області «Підписи рядків», 

числові поля – до області «Значення», а ієрархії дати й часу OLAP – до області 

«Підписи стовпців». 

o Для розміщення поля в певній області розділу макета, клацніть правою 

кнопкою миші ім’я поля в розділі поля та виберіть команду Додати до фільтра 

звіту, Додати до підписів стовпців, Додати до підписів рядків або Додати до 

значень. 

o Щоб перетягнути поле до потрібної області, клацніть ім’я поля та 

перетягніть його до області в розділі макета. 

Поради 
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 Щоб у будь-який час змінити порядок полів, можна скористатися списком 

полів зведеної таблиці, клацнувши правою кнопкою миші поля розділу макета й 

вибравши потрібну область або перетягнувши поля розділу макета з однієї області 

до іншої. Докладніше про список полів і змінення їх порядку див. статті Огляд звітів 

зведених таблиць і діаграм та Зведення даних у звіті зведеної таблиці або 

діаграми на веб-сайті Office.com. 

 Зміни, внесені у джерело даних, після створення звіту зведеної таблиці 

відображаються у звіті після оновлення вибраного звіту зведеної таблиці. (Знаряддя 

для зведених таблиць, вкладка Параметри, група Дані, кнопка Оновити). 

 Якщо до діапазону джерела даних додаються рядки, їх можна додати до 

звіту зведеної таблиці, змінивши джерело даних (Знаряддя зведеної таблиці, 

вкладка Параметри, група Дані, кнопка Змінити джерело даних). Якщо джерело 

даних розміщене в таблиці Excel, додаткові рядки автоматично відображатимуться 

після оновлення звіту зведеної таблиці. 

Створення зведеної таблиці на основі зовнішнього джерела даних 

Під час створення звіту зведеної таблиці на основі зовнішні дані, 

встановлюється зв’язок із джерелом даних, яке зберігається поза межами застосунку 

Microsoft Excel, наприклад у програмі бази даних (Microsoft Access чи Microsoft 

SQL Server) або в кубі OLAP. 

1. Виберіть клітинку на аркуші. 

2. На вкладці Вставлення у групі Таблиці натисніть кнопку Зведена 

таблиця або клацніть стрілку під кнопкою Зведена таблиця та виберіть 

пункт Зведена таблиця. 

 

В Excel відобразиться діалогове вікно Створення зведеної таблиці. 

Порада    Щоб одночасно створити звіти зведеної таблиці та діаграми, на 

вкладці Вставлення у групіТаблиці клацніть стрілку під кнопкою Зведена 

таблиця, а потім виберіть пункт Зведена діаграма. Програма Excel відкриє 

діалогове вікно Створення зведеної таблиці зі зведеною діаграмою. 

3. У розділі Виберіть дані для аналізу натисніть кнопку Використовувати 

зовнішнє джерело даних. 

4. Натисніть кнопку Вибрати підключення. 

https://support.office.microsoft.com/uk-ua/article/%D0%9E%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4-%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%96%D0%B2-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C-%D1%96-%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC-00a5bf71-65cb-49f9-b321-85bb7b0b06c2
https://support.office.microsoft.com/uk-ua/article/%D0%9E%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4-%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%96%D0%B2-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C-%D1%96-%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC-00a5bf71-65cb-49f9-b321-85bb7b0b06c2
https://support.office.microsoft.com/uk-ua/article/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%83-%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%96-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%96-%D0%B0%D0%B1%D0%BE-%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8-b8592a65-87ee-44ec-a5c4-56c052206ab1
https://support.office.microsoft.com/uk-ua/article/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%83-%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%96-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%96-%D0%B0%D0%B1%D0%BE-%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8-b8592a65-87ee-44ec-a5c4-56c052206ab1
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5. У полі Показати вгорі діалогового вікна Наявні підключення виберіть 

категорію підключень, для якої потрібно вказати підключення, або виберіть 

пункт Усі підключення (вибрано за промовчанням). 

6. Виберіть підключення у списку Виберіть підключення та натисніть 

кнопку Відкрити. 

Примітка    Якщо вибрати підключення з категорії Підключення в цій книзі, 

то повторно використовуватиметься наявне підключення або до нього буде надано 

спільний доступ. Якщо вибрати підключення з категорії Файли підключень у 

мережі або Файли підключень на цьому комп’ютері, файл підключення буде 

скопійовано до книги як нове підключення книги, а потім цей файл (файл із 

розширенням .odc) використовуватиметься як нове підключення для звіту зведеної 

таблиці. 

7. У розділі Виберіть розташування звіту зведеної таблиці вкажіть 

розташування, виконавши одну з таких дій. 

o Щоб розташувати звіт зведеної таблиці на новому аркуші, починаючи із 

клітинки A1, виберіть пунктНовий аркуш. 

o Щоб розмістити звіт зведеної таблиці на наявному аркуші, виберіть 

перемикач Наявний аркуш, а потім у полі Розташування вкажіть першу клітинку 

діапазону, у якому буде розміщено звіт зведеної таблиці. 

8. Натисніть кнопку ОК. 

Пустий звіт зведеної таблиці буде додано в указаному розташуванні й 

відображено список полів зведеної таблиці, завдяки чому можна буде додати поля, 

створити макет і настроїти звіт зведеної таблиці. 

Примітка    У разі створення звіту зведеної діаграми одночасно зі створенням 

звіту зведеної таблиці програма Excel також відображає діаграму над зв’язаний звіт 

зведеної таблиці. Звіт зведеної діаграми та зв’язаний звіт зведеної таблиці мають 

завжди міститися в одній книзі. 

9. Щоб додати поля до звіту, виконайте одну або кілька таких дій: 

o Установіть прапорець поруч із кожним іменем поля в розділі полів. Поле 

буде розташовано в області за промовчанням розділу макета, але за потреби можна 

змінити порядок полів. 

За промовчанням нечислові поля додаються до області «Підписи рядків», 

числові поля – до області «Значення», а ієрархії дати й часу OLAP – до області 

«Підписи стовпців». 

o Клацніть правою кнопкою миші ім’я поля та виберіть відповідну 

команду: Додати до фільтра звіту, Додати до підписів стовпців, Додати до 
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підписів рядків або Додати до значень, щоб розташувати поле в певній області 

розділу макета. 

Порада    Також можна клацнути ім’я поля та, утримуючи кнопку миші, 

перетягти поле з розділу поля до області розділу макета. 

Створення звіту зведеної діаграми на основі наявного звіту зведеної таблиці 

1. Виберіть звіт зведеної таблиці. 

Відобразиться надпис Знаряддя зведеної таблиці з новою 

вкладкою Параметри та Конструктор. 

2. На вкладці Параметри у групі Знаряддя натисніть кнопку зведена 

таблиця. 

 

3. У діалоговому вікні Вставлення діаграми натисніть тип діаграми і 

потрібний підтип діаграми. Можна використовувати всі типи діаграм, за 

виключенням точкової, бульбашкової або біржової. 

Докладніше про типи діаграм див. у розділі Доступні типи діаграм. 

4. Натисніть кнопку ОК. 

Звіт зведеної таблиці, який з’являється, підтримує фільтри звіту зведеної 

таблиці, якими можна скористатися для змінення даних, відображених у діаграмі. 

Примітки     

 Звіт зведеної діаграми та зв’язаний звіт зведеної таблиці мають завжди 

міститися в одній книзі. 

 Якщо для даних зведеної таблиці вставити стандартну діаграму 

(вкладка Вставлення, група Діаграми), створюється зведена діаграма, зв’язана зі 

звітом зведеної таблиці. 

Перетворення звіту зведеної діаграми на стандартну діаграму 

Звіт зведеної таблиці можна перетворити на стандартну діаграму, видаливши 

зв’язаний звіт зведеної таблиці. За наявності кількох звітів зведеної таблиці та 

https://support.office.microsoft.com/uk-ua/article/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%96-%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B8-%D0%B4%D1%96%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC-b22a8bb9-a673-4d7f-b481-aa747c48eb3d
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зведеної діаграми у книзі спочатку потрібно буде знайти зв’язаний звіт зведеної 

таблиці, що має таку саму назву, як і звіт зведеної діаграми. 

1. Виконайте одну з таких дій: 

o Якщо відомо, який звіт зведеної таблиці зв’язаний зі звітом зведеної 

діаграми потрібно змінити, виберіть цей звіт зведеної таблиці. 

o Якщо невідомо, який звіт зведеної таблиці зв’язаний зі звітом зведеної 

діаграми потрібно змінити, виконайте такі дії. 

i. Виберіть звіт зведеної діаграми, який потрібно змінити. 

Відобразиться надпис Знаряддя зведеної діаграми з новими 

вкладками Проектування, Макет,Формат і Аналіз. 

ii. Щоб знайти назву зв’язаного звіту зведеної таблиці, виконайте такі 

дії. 

1. На вкладці Проектування у групі Дані натисніть 

кнопку Вибір даних. 

 

2. У діалоговому вікні Вибір джерела даних, у вікні Діапазон 

даних діаграми, зверніть увагу на ім’я зв’язаної зведеної таблиці, яке знаходиться в 

тексті після знаку оклику (!), а потім натисніть кнопку ОК. 

iii. Щоб знайти зв’язаний звіт зведеної таблиці, виконайте такі дії: 

1. Виберіть у книзі звіт зведеної таблиці. 

2. На вкладці Параметри у групі Зведена таблиця натисніть 

кнопку Параметри, а потім виберіть пунктПараметри. 

 

3. У полі Ім’я перевірте, чи це ім’я збігається з ім’ям зв’язаного 

звіту зведеної таблиці. 

4. Повторіть кроки 1-3 цієї процедури для всіх звітів зведеної 

таблиці робочої книги, доки не знайдете таке саме ім’я в полі Ім’я. 

5. Натисніть кнопку ОК, а потім виберіть зв’язаний звіт зведеної 

таблиці, який має таке ж ім’я, що і звіт зведеної діаграми, який потрібно змінити. 
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Відобразяться Знаряддя для зведених таблиць із додатковими 

вкладками Параметри та Конструктор. 

2. На вкладці Параметри у групі Дії виберіть елемент Вибір та пункт Уся 

зведена таблиця. 

 

3. Натисніть клавішу DELETE. 

Створення стандартної діаграми на основі частини або всіх даних звіту 

зведеної таблиці 

1. У звіті зведеної таблиці виберіть дані, які потрібно використати в діаграмі. 

Порада    Щоб включити Ряд данихКнопка поля і дані до першого рядка та 

стовпця звіту, почніть перетягування із правого нижнього кута вибраних даних. 

2. На вкладці Основне у групі Буфер обміну виберіть команду Копіювати. 

 

Сполучення клавіш  Також можна натиснути клавіші Ctrl+C. 

3. Виберіть пусту клітинку поза межами звіту зведеної таблиці. 

4. На вкладці Основне у групі Буфер обміну клацніть стрілку під 

кнопкою Вставити, а потім під кнопкоюВставити значення натисніть 

елемент Значення, Значення та формати чисел або Значення та формати 

джерела. 
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5. На вкладці Вставлення у групі Діаграми виберіть потрібний тип 

діаграми, а потім клацніть підтип діаграми. 

 

Видалення звіту зведеної таблиці 

1. Клацніть у будь-якому місці звіту зведеної таблиці, який потрібно 

видалити. 

Відобразяться Знаряддя для зведених таблиць із додатковими 

вкладками Параметри таКонструктор. 

2. На вкладці Параметри у групі Дії натисніть стрілочку внизу 

елемента Вибір і пункт Уся зведена таблиця. 

 

3. Натисніть клавішу DELETE. 

Примітка    Видалення звіту зведеної таблиці, пов’язаного зі звітом зведеної 

діаграми, призводить до створення стандартної діаграми, яку не можна зводити або 

оновлювати. 

Видалення звіту зведеної діаграми 

1. Клацніть у будь-якому місці зведеної діаграми, яку потрібно видалити. 

2. Натисніть клавішу DELETE. 

Примітка    Видалення звіту зведеної діаграми не призводить до видалення 

зв’язаного звіту зведеної таблиці. 

Домашнє завдання:   

1) Законспектувати матеріал уроку 

2) Читать підручник  9) §11 
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