
Дата: 17.02.2022 

Група: 13 

Предмет: Обробка інформації 

Тема: Обробка табличних даних 

 

Урок  № 75-76 

 

Тема: «Робота з фільтрами»  

 

Мета уроку:  

• Сформувати в учнів поняття про робот фільтрів  в Excel;  

• Розвити і закріпити навички роботи з звичайними та розширеними фільтрами та 

інструментами сортування;  

• Виховувати культуру користувача ПК. 

 

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

«Інформатика 11 клас», електронна презентація, роздатковий матеріал, інструкції по 

охороні праці.  

 

Тип уроку: урок вдосконалення і закріплення нових знань, умінь та навичок. 

 

Хід уроку 

І. Організаційний момент. 

- привітання 

- перелік учнів 

- інструктаж по техніці безпеки. 

 

ІІ. Актуалізація опорних знань і умінь учнів. 

Бесіда за запитаннями: 

- Розкрийте призначення інструменту «сортування» 

- Розкрийте призначення інструменту «фільтр» 

- Розкрийте можливості розширеного фільтру. Опишіть застосування. 

- Розкрийте алгоритм видалення фільтру 

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. 

Виконуючі завдання даної практичної роботи, Ви опануєте основні прийоми 

роботи з інструментами фільтрів. Що дасть Вам розширити професійні знання та 

навички в опануванні обраної професії. 

 

ІV. Виконання практичної роботи. 

«Зошит для лабораторно-практичних робіт», лабораторно-практична робота № 13 

 

V. Підсумок уроку. 

 

VІ. Домашнє завдання: Сам.впр. 4 (к.з.) для зворотнього зв’язку використовувать ел. 

пошту   2573562@ukr.net 

mailto:2573562@ukr.net


Лабораторно-практична робота №13. 
Тема: Робота з фільтрами. 
 
Мета: опанувати основні прийоми роботи з автофільтрами та розширеними фільтрами, навчитись 
виконувати сортування. 
 
Хід роботи: 

1. Створіть нову робочу книгу «Практична 13». 
2. Виконайте  імпорт данних з практичної № 12. Опишіть алгоритм: ____________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
3. Робота з сортуванням: в полі «Жанр» виконайте сортування, використовуючи команду 
«Головна - група Редагування - Сортування і фільтрація - Сортування» або «Данні – група 
Сортування і фільтрація - Сортування» 

 
4. Сортування даних за кількома параметрами: користуючись командою «Добавить уровень»     
відсортуйте дані по кількох критеріях. Опишіть 
результат.:____________________________________________________________________________ 

 
 
4. Робота з фільтрами: застосуйте до таблиці фільтри, виконуючи команду «Данні – група 
Сортування і фільтрація - Фільтр». Відфільтруйте значення по жанру, а потім по вартості. 
Продемонструйте результат викладачу та потім видаліть фільтри 

6. Скопіюйте таблицю в нове місце на новий аркуш, який назвіть фільтр. 
7. Застосуйте фільтри, використовуючи додаткові режими відбору  

 



Опишіть і прокоментуйте список критеріїв для фільтра, що вони дозволяють зробити. 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 
Висновок:__________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Оцінка: __________ 

 


