
Дата: 08.02.2021 

Група: 13 

Предмет: Обробка інформації 

 

Урок  № 15-16 

 

Лабораторно-практична робота №7  

 

Тема: «Технологія створення списків»  

 

Мета уроку:  

 Закріпити основні прийоми роботи зі списками; 

 Сформувати в учнів навики роботи з маркованими, нумерованими та багаторівневими 

списками;  

 Розвити навички роботи з налаштування інструментів списку;  

 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: 

- Які типи списків Вам відомі? 

- Чи можлива зміна маркера списку на інший маркер? 

- Чи можлива зміна маркера списку на номер? 

- Чи можливо створити власний маркер? 

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. 

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

інструментами введу, редагування тексту та інструменти перевірки правопису. Що дасть Вам 

розширити професійні знання та навички в опануванні обраної професії. 

 

ІV. Виконання практичної роботи. 

«Зошит для лабораторно-практичних робіт», лабораторно-практична робота № 7 (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 №7. 

Тема: Технологія створення списків. 

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

1. Якщо потрібно створити списки,Word дає можливість їх маркірувати або нумерувати. Створіть 

списки за зразком: 

____________________ 
1. Іванов 
2. Петров 
3. Сидоренко 
4. Петренко 

 

__________________ 
 

 Мило 
 Мочалка 
 Шампунь 
 Гель 

___________________ 
1. Крупи 

a). Пшоно 
b). Гречка 

2. Макарони 

 
2. Щоб нумерувати або маркірувати список, виконайте  дії: 
 _______________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________  
3. Створіть списки за зразком та розмістіть їх у вигляді колонок. 

Нумерований список 
1. Ручка 
2. Пенал 
3. Зошит 
4. Олівець 
5. Лінійка 

 

1) Портфель 
2) Валіза 
3) Чемодан 
4) Кошик 
5) Сумка 

 

a) Дитячий садочок 
b) Школа 
c) Ліцей 
d) Гімназія 
e) Інститут 
f) Університет 

 
Маркірований список 

 Журнал 
Плакат  
Брошура  
Буклет 
Газета 

 

• Відеокамера 
•           Телефон 
• Магнітофон 
• Комп'ютер         
• Телевізор 

 

 Папка 
 Файл 
 Вінчестер 
 Гнучкий диск 
 Жорсткий диск 

  Б о м б а  
 Книга  
Окуляри  
   Квітка  
  Дзвінок  

 
4. Створіть маркірований список з маркером «рисунок» 
5. Створіть нумерований список з власною нумерацією 
6. Збережіть роботу як «Практична 7» у  текстовому форматі Word та у форматі PDF 
 
Висновок: ____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Оцінка: _________



 


