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Група: 45 

Предмет: Інформаційні технології в діловодстві 

 

Тема 5: Системи обробки текстів 

 

УРОК 27 

Лабораторно-практична робота № 8 

ТЕМА: «Робота зі стилями, графікою та таблицями в Word» 

МЕТА:  

- Закріпити основні відомості про інструменти роботи зі стилями форматування 

текстового редактора Word 

- Розвити та удосконалити навички роботи з  інструментами робои з графічними 

об’єктами та таблицями у програмі Word 

- Виховати інформаційно-освічену особистість, уважність, дисципліну, повагу до 

обраної професії 

ОБЛАДНАННЯ: ПК, підручник, плакати, роздатковий матеріал. 

ТИП УРОКУ: закріплення і удосконалення нових знань і умінь. 

 

ХІД УРОКУ: 

 

І. Організаційний момент. 

- привітання 

- перелік учнів 

- інструктаж по техніці безпеки 

 

ІІ. Актуалізація опорних знань: 

Бесіда за запитаннями: 
- Дайте визначення поняттю «стиль» 

- Як створити новий стиль? 

- Чи можна змінити існуючий стиль? 

- Як вставити таблицю? 

- Як видалити таблицю? 

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності: 

Сьогодні на уроці ми закріпимо і удосконалимо  знання про інструменти роботи зі стилями 

форматування, інструментами роботи з графічними об’єктами та таблицями  у текстовому 

процесорі Word. Це допоможе вам опанувати  роботу з персональним комп’ютером. 

 

ІV. Виконання завдання практичної роботи:  

 



Хід роботи: 

1. Завдання 1: створіть текст відповідно 

зразка, створіть стиль форматування,  

дайте йому назву  зі своїм прізвищем та 

застосуйте до текстового фрагменту:  

 

Ім’я – Суперстиль,  

Стиль – Абзацу,  

Розмір шрифту – 16,  

Шрифт – Arial,  

Курсив,  

Колір шрифту – темно-зелений,  

Міжрядковий інтервал – полуторний 

 

Інформатика - це комплексна, технічна наука, що систематизує прийоми створення, 

збереження, відтворення, обробки та передачі даних засобами обчислювальної техніки, а 

також принципи функціонування цих засобів та методи керування ними. Термін 

"інформатика" походить від французького слова Informatique і утворене з двох слів: 

інформація та автоматика. Запроваджено цей термін у Франції в середині 60-х років XX ст., 

коли розпочалося широке використання обчислювальної техніки. Тоді в англомовних країнах 

увійшов до вжитку термін "Computer Science" для позначення науки про перетворення 

інформації, що грунтується на використанні обчислювальної техніки. Тепер ці терміни є 

синонімами. 

Завдання 2: створіть малюнок за зразком 

 

 

 

 

Завдання 3: створіть зразок організаційної 

діаграми 

 



 

 

Завдання 4: створіть таблицю за зразком та виконайте обрахунки у полях «загальна сума до 

оплати», «загальну суму заробітних плат», «мінімальна заробітна плата», «максимальна 

заробітна плата». Формули запишіть у зошит 

 

№ 

п/п 

Посада Кількість 

відпрацьованих 

годин 

Оплата за 1 

годину роботи 

Загальна сума до 

оплати 

1 Директор 8 200 грн.  

2 Бухгалтер 8 200 грн.  

3 Секретар 8 100 грн.  

4 Водій 6 80 грн.  

5 Продавець 4 100 грн.  

6 Прибиральниця 2 80 грн.  

7 Охоронець 5 60 грн.  

 Разом    

 Мінімальна заробітна плата    

 Максимальна заробітна плата    

 

Завдання 5: Відповідно до таблиці завдання 4, побудуйте діаграму за зразком 

 

 

 

Запишіть у зошит алгоритм форматування кожного завдання та оформіть висновок 

 



VІ. Домашнє завдання:  

 

1) Виконати завдання лабораторно-практичної роботи та оформити матеріал в 

зошиті 

2) самостійні вправи  

ТРАВЕНЬ  

ПН  ВТ  СР  ЧТ  ПТ  СБ  ВС  
 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31    

3) Практичну частину роботи вислати на ел. пошту 2573562@ukr.net. В темі листа 

зазначити номер групи, номер уроку та прізвище 

 

mailto:2573562@ukr.net

