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Урок  № 14 

 

Лабораторно-практична робота №6 

 

Тема: «Робота з колонками»  

 

Мета уроку:  

 Закріпити основні прийоми роботи з колонками; 

 Сформувати в учнів навики роботи з налаштуваннями колонок;  

 Розвити навички роботи з різними колонками;  

 Виховувати культуру користувача ПК. 

 

Обладнання: Персональні комп’ютери, плазмова панель, підручник Морзе Н.В.  

«Інформатика 10 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: 

- Як задати параметри сторінок? 

- Як задати орієнтацію сторінки? 

- Як задати розмір аркушу? 
 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. 

Виконуючі завдання даної практичної роботи, Ви опануєте основні прийоми роботи з 

інструментами колонок. Що дасть Вам розширити професійні знання та навички в 

опануванні обраної професії. 

 

ІV. Виконання практичної роботи. 

«Зошит для лабораторно-практичних робіт», лабораторно-практична робота № 6 (див. зошит) 

V. Підсумок уроку. 

 

VІ. Домашнє завдання: виконати завдання лабораторно-практичної роботи та вислати на ел. 

пошту 2573562@ukr.net 
 

mailto:2573562@ukr.net


Лабораторно-практична робота №6. 

Тема: Робота з колонками. 

Мета: ознайомитись з основними засобами створення колонок  в текстовому редакторі Word. 
Хід роботи: 

1. Введіть текст: 
Ще не вмерла України ні слава, ні воля.  

Ще нам, браття українці, усміхнеться доля.  
Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці,  

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.  
Душу й тіло ми положим за нашу свободу  

І покажем, що ми, браття, козацького роду.  
Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,  

В ріднім краю панувати не дамо нікому;  
Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє,  

Ще у нашій Україні доленька наспіє.  
Душу, тіло ми положим за нашу свободу,  

І покажем, що ми, браття, козацького роду.  
А завзяття, праця щира свого ще докаже,  
Ще ся волі в Україні піснь гучна розляже,  

За Карпати відоб'ється, згомонить степами,  
України слава стане поміж ворогами.  

Душу, тіло ми положим за нашу свободу,  
І покажем, що ми, браття, козацького роду. 

 
2. Розбийте текст на три колонки, виконавши команду 
______________________________________________________ 

 
3. Встановіть потрібні параметри для колонок. Натисніть ОК. 
 

4. Створіть текст за зразком: 

Бібліотека нашої школи, поєднуючи в собі багатогранні функції дитячої, юнацької та 
спеціальної педагогічної бібліотеки, нині активно розвивається як інформаційно-бібліографічний 
центр. 

Сподіваюсь, ти був у бібліотеці? Вся інформація там 
впорядкована. Книжки з історії знаходяться на одній полиці, з 
географії на іншій.  

Бібліотекар на 
прохання читача швидко 
знайде потрібну книгу. 

Саме перед шкільним бібліотекарем стоїть завдання об’єднувати всіх учасників навчально-
виховного процесу в справі виховання інформаційної компетентності особистості. Дитина 
повинна вільно орієнтуватися в інформаційному просторі, творчо підходити до розв’язання 
певної проблеми. 
 
5. Збережи документ у власній папці з назвою «Практична 6». 
6. Висновок: ____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Оцінка: __________ 
 


