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Предмет: Обробка інформації 

Тема: Обробка табличних даних 

 

Урок  № 74 

 

Тема: «Фільтрування даних»  

 

Мета уроку:  

• Сформувати в учнів поняття про фільтрацію даних Excel, їх призначення;  

• Розвити уміння використовувати інструменти роботи звичайного, розширеного 

фільтрів та сортування;  

• Виховувати культуру користувача ПК. 

 

Обладнання: Персональні комп’ютери, плазмова панель, підручник Ривкінд Й.Я.  

«Інформатика 11 клас», електронна презентація, роздатковий матеріал 

Тип уроку: Вивчення нового матеріалу. 

 

Хід уроку 

І. Організаційний момент. 

- привітання 

- перелік учнів 

 

ІІ. Актуалізація опорних знань і умінь учнів. 

Бесіда за запитаннями: 

-  Розкрийте призначення інструменту списків в базі даних Excel 

- Що таке запис і поле в базі даних Excel? 

- Розкрийте призначення інструменту «Форми» 

- Які символи  узагальнення пошуку по базі даних вам відомі? 

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. 

Однією з можливостей відформатованої 

таблиці є робота з фільтрами. На фотографії 

нижче зображено, як користуватися фільтром 

в Excel з випадаючого списку заголовків. 

Відбір здійснюється як за значенням, так і за 

умовою в залежності від типу даних у 

стовпці. Наприклад, числові фільтри 

дозволяють вибирати значення, що більше-

менше або у встановленому діапазоні чисел. 

Текстові відбори шукають входження 

заданого рядка на початку, кінці або 

довільному місці даних в комірці. Щоб 

виконати пошук по двом критеріям, можна 

http://hi-news.pp.ua/uploads/posts/2018-10/excel-yak-koristuvatisya-deyakimi-funkcyami-programi_453.jpeg


налаштувати параметри фільтра. І сьогодні на уроці ми з вами навчимось працювати з 

фільтрами 

 ІV. Вивчення нового матеріалу. 

Фільтрування діапазону даних 

1. Виберіть1 будь-яку клітинку в діапазоні. 

2. Виберіть дані > фільтр. 

 

3. Виберіть стрілку заголовка стовпця  . 

4. Виділіть Текстові фільтри або Фільтри чисел а потім виберіть порівняння, як-

от між. 

 
5. Введення умов фільтра та натисніть кнопку OK. 



 
Фільтрування даних у таблиці 

 

Під час додавання даних у таблиці, фільтрування елементів керування автоматично 

додаються до заголовків таблиці. 

 
1. Виділіть стовпець заголовок стрілку  для стовпця, який потрібно відфільтрувати. 

2. Зніміть прапорець (Виділити все) і виберіть поля, які потрібно відобразити. 

 
3. Натисніть кнопку OK. 

Стрілка заголовка стовпця  зміниться на піктограму  фільтр . Виберіть пункт таку 

піктограму, щоб змінити або видалити фільтр. 

 



Сортування даних 

Перш ніж сортування таблиці: 

1. Переконайтеся, що немає пустих рядків або стовпців у таблиці. 

2. Отримайте заголовки таблиці в один рядок у верхній. 

3. Переконайтеся, що є щонайменше один стовпець пустий між таблиці, який потрібно 

відсортувати та інші відомості на аркуші не в цій таблиці. 

Сортувати таблицю 

1. Виділіть клітинку з даними. 

2. Виберіть елементи Головна > сортувати й фільтрувати.  

 або виберіть дані > сортування.   

3. Виберіть дію: 

o Сортування від А до я - сортування за зростанням до вибраного стовпця. 

o Сортування від я до A - сортування в порядку спадання вибраного стовпця. 

o Настроюване сортування - сортування даних у кількох стовпцях, застосовуючи різні 

сортування умов. 

Налаштовуване сортування: 

1. Виберіть пункт Настроюване сортування. 

2. Виберіть елемент Додати рівень.  

3.  



4. Для стовпцявиберіть стовпець, який потрібно Сортувати за в розкривному 

списку а потім виберіть другого стовпця, а потім – за потрібно виконати 

сортування. Наприклад, сортування за відділу і потім за станом. 

5. Для Сортування за виберіть пункт значення. 

6. Для замовленнявиберіть відповідний параметр, наприклад від А до я, від 

найменшого значення до найбільшогоабо найбільшого до найменшого. 

7. Для кожного додаткового стовпця, який потрібно відсортувати повторіть кроки 

2 – 5. 

8. Видалення рівня, виберіть пункт Видалити рівень. 

9. Установіть прапорець дані з заголовками , якщо дані містять рядка заголовка. 

10. Натисніть OK. 

 

V. Закріплення нових знань і умінь.  

• Як встановлюється і знімається автофільтр? 

• Як користуватися автофільтром? 

• Як встановлюється і знімається розширений фільтр? 

• Чим розширений фільтр перевищує можливості автофільтра? 

 

VІ. Підсумок уроку. 

 

VІІ. Домашнє завдання. Гаєвський §55  

 
для зворотнього зв’язку використовувать ел. пошту   2573562@ukr.net 
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