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Урок  № 28-29 

 

Лабораторно-практична робота №12  

 

Тема: «Створення таблиць з проведенням розрахунків»  

 

Мета уроку:  

 Закріпити основні прийоми роботи з таблицями; 

 Сформувати в учнів навики роботи з  редагування таблиць;  

 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. 

 

ІІ. Актуалізація опорних знань і умінь учнів. 

Бесіда за запитаннями: 

- Що таке колонтитул і як він встановлюється?  

- Опишіть режим роботи з колонтитулами.  

- Як знищити колонтитул?  

- Як пронумерувати сторінки?  

- Як почати нумерацію сторінок з другої сторінки?  

-  

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. 

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

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

опануванні обраної професії. 

 

ІV. Виконання практичної роботи. 

«Зошит для лабораторно-практичних робіт», лабораторно-практична робота № 12 (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 № 12. 

Тема: Створення таблиць з проведенням розрахунків. 

Мета: опанувати основні прийоми обрахування значень в таблицях у текстовому редакторі Word. 
Хід роботи: 

1. Створіть таблицю за зразком: 

№ 
п/п 

Посада Кількість 
відпрацьованих 

годин 

Оплата за 1 
годину роботи 

(грн.) 

Загальна сума 
до оплати 

1 Директор 8 200   

2 Бухгалтер 8 200   

3 Секретар 8 100   

4 Водій 6 80   

5 Продавець 4 100   

6 Прибиральниця 2 80   

7 Охоронець 5 60   

 Разом    

 Мінімальна заробітна плата    

 Максимальна заробітна 
плата 

   

2. У поле «загальна сума до оплати» ведіть формулу _______________________, яка зробить 
обрахунки заробітної плати кожного працівника. 

3. Порахуйте загальну суму заробітних плат на підприємстві, використовуючи формулу 
_______________________________________. 

4. Знайдіть мінімальну заробітню плату, використовуючи формулу ________________ 
5. Знайдіть максимальну заробтню плату, використовуючи формулу_______________ 
6. Використовуючи команду ВСТАВКА-СОРТУВАННЯ, виконайте сортування у стовпці «Оплата 

за 1 годину роботи» 

 
 

Висновок: _______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

Оцінка: __________  

 


