
Дата: 12.02.2021 

Група: 13 

Предмет: Обробка інформації 

 

Урок  № 24-25 

 

Тема: «Робота з таблицями»  

 

Мета уроку:  

 Вивчити основні прийоми роботи з створення та редагування таблиць; 

 Сформувати в учнів навики роботи з автоформатування в таблицях;  

 Розвити навички роботи з розрахунками в таблицях текстового редактора;  

 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. 

Бесіда за запитаннями: 

- Яким чином додати інший об’єкт в текстовий документ? 

- Які операції форматування можна виконати з додатковим об’єктом? 

- Яким виглядом можна подати текстові данні? 

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. 

В повсякденному житті ви зустрічаєтесь із різними текстовими документами, що 

містять не тільки текстовий фрагмент. На сьогоднішньому уроці ви дослідите 

додаткові можливості текстового процесора, завдяки яким ви зможете у подальшій 

своїй діяльності створювати у текстовому документі різноманітні таблиці. Наприклад, 

розклад уроків, розклад руху транспорту, табель успішності, різні відомості, 

порівняльні таблиці тощо. Без таблиць важко, а інколи і неможливо правильно 

розташувати текст, розподілити його за певними змістовими ознаками.  Таблиця – це 

впорядковані дані по стовбцям та рядкам. 

Таблиця, як об’єкт текстового документа має такі властивості: розмір – ширина в 

сантиметрах або в відсотках, кількість стовбців та рядків, вирівнювання, обтікання 

текстом (таким же чином як картинка), межі таблиці, заливка. 

 

ІV. Вивчення нового матеріалу. 

 

1. Вставлення таблиці, перетворення тексту на таблицю або креслення 

таблиці 

 



Найшвидший спосіб вставити таблицю – це вибрати потрібний розмір у сітці 

Таблиця. 

 

 
 

1. Відкрийте вкладку Вставлення, натисніть кнопку Таблиця та перетягуйте 

курсор по сітці, доки не буде виділено потрібну кількість рядків і стовпців. 

2. Клацніть, і таблиця з’явиться в документі. 

 

Також з’явиться контекстна вкладка "Робота з таблицями" із вкладками Конструктор 

і Макет, які містять параметри для вибору кольорів, стилів і меж таблиці. 

 

Інші способи додавання таблиці 

За допомогою сітки можна вставити просту таблицю. Якщо потрібен складніший 

макет, скористайтеся одним із трьох способів створення таблиці.  

Щоб мати більше можливостей визначати розмір таблиці, відкрийте вкладку 

Вставлення, натисніть кнопку Таблиця та виберіть пункт Вставити таблицю. Потім 

можна вказати точну кількість рядків і стовпців та скористатися параметрами 

автодобору, щоб настроїти розмір таблиці. 

Якщо потрібно оформити текст у вигляді таблиці, таке перетворення можна зробити у 

програмі Word. 

А якщо інформація заскладна та не підходить для базової сітки, скористайтеся 

інструментом "Накреслити таблицю", щоб створити потрібну таблицю. 

 

2. Перетворення тексту на таблицю 

 

Можна скористатися шаблонами таблиць, щоб вставити таблицю з колекції 

попередньо відформатованих. Шаблони містять зразки даних, які допомагають уявити, 

як виглядатиме таблиця після додавання даних. 

1. У тексті, який потрібно перетворити, вставте табуляцію або крапку з комою в 

кожному місці, де має починатися новий стовпець.  

2. Вставте знак абзацу, де потрібно почати новий рядок. 

3. Виділіть текст. 

4. Відкрийте вкладку Вставлення, натисніть кнопку Таблиця та виберіть пункт 

Перетворити на таблицю. 

5.  

 



 

5. У діалоговому вікні Перетворити на таблицю в розділі Роздільник установіть 

перемикач Знак табуляції або Крапка з комою. 

 

3. Рисування таблиці 

 

Якщо потрібна таблиця з рядками та стовпцями різних розмірів, можна накреслити її 

курсором. Ось як це зробити: 

1. Клацніть місце, де потрібно створити таблицю. 

2. Відкрийте вкладку Вставлення, натисніть кнопку Таблиця та виберіть пункт 

Накреслити таблицю. 

3.  

 
Вказівник миші перетвориться на олівець. 

3. Накресліть прямокутник, щоб створити межі таблиці. Потім накресліть лінії меж 

рядків і стовпців у прямокутнику.  

 
4. Щоб стерти лінію, перейдіть на вкладку Робота з таблицями та на вкладці 

"Конструктор" натисніть кнопку Гумка, а потім клацніть лінію, яку потрібно 

стерти. 

 

4. Видалення таблиці 

Утримуйте вказівник миші над таблицею, доки не з’явиться маркер переміщення 

таблиці , а потім клацніть маркер переміщення таблиці та натисніть клавішу 

Backspace. 

Якщо маркер переміщення таблиці не з’являється, можливо, документ не в режимі 

розмітки. Щоб переключитися в режим розмітки, натисніть кнопку "Розмітка 

сторінки" в нижній частині вікна програми Word. 



 

Видалення вмісту таблиці 

Щоб видалити інформацію в таблиці, виділіть її частину та натисніть клавішу 

Delete. 

Межі рядків і стовпців таблиці залишаються на місці, а весь вміст зникає. 

5. Форматування всієї таблиці за допомогою стилів таблиць 

1. У поданні Конструктор клацніть таблицю, яку потрібно відформатувати.  

2. У групі Стилі таблиць наводьте вказівник миші на кожен стиль, доки не 

знайдете потрібний варіант. 

3. Клацніть стиль, щоб застосувати його до таблиці.  

 

4. Щоб додати особливе форматування до першого або останнього рядка чи 

стовпця таблиці, у групі Змінити стиль встановіть прапорець поруч із потрібним 

елементом таблиці.  

 Установіть прапорець Рядок заголовка, щоб застосувати особливе 

форматування до першого рядка таблиці. 

 Установіть прапорець Перший стовпець, щоб застосувати особливе 

форматування до першого стовпця таблиці. 

 Установіть прапорець Рядок нижнього колонтитула, щоб застосувати 

особливе форматування до останнього рядка таблиці. 

 Установіть прапорець Останній стовпець, щоб застосувати особливе 

форматування до останнього стовпця таблиці.  

6. Змінення розміру таблиці 

Змінювати можна висоту та ширину всієї таблиці або висоту певного рядка чи 

ширину певного стовпця.  

 
 



 Щоб змінити розміри таблиці на вкладці Макет у групі Ширина й 

висота клацайте стрілку вверх або вниз поруч із пунктами Ширина таблиці та 

Висота таблиці, доки таблиця не набуде потрібного розміру. 

 Щоб змінити розміри стовпця або рядка, виберіть потрібний 

стовпець або рядок, а потім клацайте стрілки вверх або вниз поруч із пунктами 

Ширина стовпця чи Висота рядка, доки не отримаєте потрібні розміри. 

 Примітка   Ширину та висоту таблиці, стовпця або рядка також можна 

змінювати, вводячи значення бажаної ширини та висоти або символ % після 

числа. 

7. Відображення та приховання ліній сітки 

Лінії сітки показують межі клітинок таблиці на екрані в тих місцях, де не 

проходить лінія рамки. На відміну від рамки лінії сітки відображаються лише на 

екрані; вони не відображаються в режимі перегляду. 

 Щоб відобразити лінії сітки, на вкладці 

Макет у групі Таблиця натисніть кнопку 

Відображати лінії сітки. 

8. Додавання рядка до таблиці 

1. Клацніть клітинку зверху або знизу від місця, де потрібно вставити рядок.  

2. На вкладці Макет виконайте одну з таких дій: 

 Щоб додати рядок над клітинкою, яку ви щойно клацнули, у групі Рядки 

та стовпці натисніть кнопку Вставити вище.  

 Щоб додати рядок під клітинкою, яку ви щойно клацнули, у групі Рядки 

та стовпці    натисніть кнопку Вставити нижче.  

 

 

 

 

 

 

9. Додавання стовпця до таблиці 

1. Клацніть клітинку справа або зліва від місця, де потрібно вставити 

стовпець.  

2. Під вкладкою Табличні знаряддя на вкладці Макет виконайте одну з 

таких дій: 



 Щоб додати стовпець зліва від вибраної клітинки, у групі Рядки та 

стовпці натисніть кнопку Вставити зліва.  

 Щоб додати стовпець справа від вибраної клітинки, у групі Рядки та 

стовпці натисніть кнопку Вставити справа. 

10. Об’єднання та розділення клітинок 

Дві клітинки, розташовані в одному рядку або стовпці, можна об’єднати в одну. 

Наприклад, в одному рядку можна об’єднати дві клітинки й створити заголовок 

таблиці, спільний для кількох стовпців. 

1. Клацніть одну із клітинок, які потрібно об’єднати.  

2. Під вкладкою "Табличні знаряддя" на вкладці Макет у групі 

Злиття натисніть потрібну кнопку. Вибрану клітинку можна об’єднувати з іншою 

клітинкою, яка розташована над нею, під нею, зліва або справа від неї.  

Щоб розділити клітинки, клацніть потрібну клітинку, натисніть кнопку 

Розділити клітинки, а потім виберіть пункт Розділити по горизонталі або Розділити 

по вертикалі.  

V. Закріплення нових знань і умінь. 

Виконання практичних вправ: побудуйте за зразком таблицю 

 

      

     

    

     

 

 

 

VІІ. Домашнє завдання: Гаєвський §47, 1) §1.3, для зворотнього зв’язку використовувать 

ел. пошту   2573562@ukr.net 
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