
Дата: 09.02.2021 

Група: 13 

Предмет: Обробка інформації 

 

Урок  № 17 

 

Лабораторно-практична робота №8  

 

Тема: «Робота за стилем»  

 

Мета уроку:  

 Закріпити основні прийоми роботи зі стилями форматування; 

 Сформувати в учнів навики роботи з створення та застосування стилів;  

 Розвити навички роботи з налаштування інструментів стилів;  

 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: 

- Дайте визначення поняттю «стиль» 

- Назвіть параметри стилю абзаців 

- Назвіть параметри стилю тексту 

- Чи можливо змінити вже існуючий стиль? Опишіть алгоритм 

 

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 № 8 (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 №8. 

Тема: Технологія створення стиля. 

Мета: ознайомитись з основними засобами роботи зі стилями форматування в текстовому 
редакторі Word. 
 

Хід роботи: 

Стиль – це _______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

1. Створіть текстовий документ, наведений нижче: 

Спроби систематизувати закономірності творчого мислення відносяться ще до античних часів. Про 
це є згадки у працях Архімеда Сіракузького, Геракліта Ефеського, Сократа та інших філософів. Саме 
вони сформулювали основи евристики – науки про творче мислення, про методи творчості. 
Сократ вважав, що творчі задатки пробуджуються в умовах невимушеного діалогу, вільного 
обміну думками, який супроводжується гумором та іронією. Методи творчого мислення за 
Сократом полягають у доведенні понять до абсурду, висвітленні їх внутрішніх суперечностей, а 
також у використанні аналогій і асоціацій. Дальший розвиток евристики відображений у роботах      
Р. Бекона, Г. Лейбніца та Х. Вольфа, в яких сформульовані основні правила винахідництва і 
наукового аналізу. Проте лавиноподібний розвиток евристики відбувся у другій половині 
двадцятого століття і є підстави вважати, що саме  в наш час сформувалися основні засади наук 
про науково-технічну творчість. 
Розглянемо деякі основні поняття евристики. 
Мета – бажаний результат роботи однієї особи чи колективу в межах визначеного проміжку часу. 
Евристичне правило – сформульований наказ до дії, дозвіл на дію або заборона дії у даних 
умовах. 
Евристичний прийом – декілька евристичних правил об’єднаних заданою метою. 
Евристична операція – дія скерована на досягнення заданої мети. 

 

2. Створити стиль форматування, дайте йому назву  та застосуйте до текстового фрагменту:  

Ім’я – Суперстиль,  
Стиль – Абзацу,  
Розмір шрифту – 16,  
Шрифт – Arial,  
Курсив,  
Колір шрифту – темно-зелений,  
Міжрядковий інтервал – полуторний.  

 

3. Запишіть алгоритм створення нового стилю,  скориставшись кнопкою на панелі 
«Стилі»:  
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
Висновок: ____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Оцінка: __________ 


