
Дата: 02.02.2021 

Група: 13 

Предмет: Обробка інформації 

 

Урок  № 8-9 

 

Лабораторно-практична робота №4  

 

Тема: «Форматування документів. Робота з блоками. Колонтитули»  

 

Мета уроку:  

 Закріпити основні прийоми роботи з форматування документу; 

 Сформувати в учнів навики роботи з текстовими блоками;  

 Розвити навички роботи з колонтитулами та нумерацією сторінки;  

 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: 

- Яким чином додати в текст символи які відсутні на клавіатурі? 

- Які режими введення тексту Вам відомі? 

- Яким чином ці режими перемикаються? 

- Які типи помилок розрізняють? Як розрізняє їх текстовий процесор? 

- Яким чином вимикнути та вимкнути «перевірку правопису»? 

 

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 № 4 (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


Мал. 1 

Лабораторно-практична робота №4. 
Тема: Форматування документів. Робота з блоками. Колонтитули. 
Мета: ознайомитись з основними прийомами редагування та форматування текстових блоків 
редактора Word, опанувати роботу з колонтитулами 
Хід роботи: 

1. Відкрийте документ «Практична 3», на початку документу  зробіть вставку текстового блоку 
«Напис» - Простий напис. Внесіть текст з п.14. Фон напису – жовтий, контур рамки – відсутній, 
текст напису – зелений 

2. Виконайте розрив сторінки та введіть текст:  
Мавка:     Лісовик:   Виділіть його, кожне 
слово окремо.  Збережіть його як автотекст, 
виконуючи команду: Експресс- блоки – 
Автотекст – Зберегти виділений текст в 
колекцію автотексту (мал. .1) 
 

3. Використовуючи колекцію Автотексту, 
створіть уривок з п’єси «Лісова пісня» 

 
 

Мавка : (трохи проступає до нього) 
Лісовик: Невже пустив тебе назад “Той, що в скалі сидить”? 
Мавка: Ти визволив мене своїм злочином. 
Лісовик: Ту помсту ти злочином називаєш, ту справедливу помсту, що завдав я зрадливому 
коханцеві твоєму? Хіба ж то не по правді, що дізнав він самотнього несвітського одчаю,             
блукаючи в подобі вовчій лісом? Авжеж! Тепер він вовкулака дикий! Хай скавучить, нехай 
голосить, виє, хай прагне крові людської, – не вгасить своєї муки злої! 
Мавка: Не радій, бо я його порятувала. В серці знайшла я теє слово чарівне, що й озвірілих в люди 
повертає. 
Лісовик: (тупає зо злості ногою і ламає з тріском свого ціпка) Не гідна ти дочкою лісу зватись!   
бо в тебе дух не вільний лісовий, а хатній рабський! 
Мавка: О, коли б ти знав, коли б ти знав, як страшно то було... Я спала сном камінним у печері                         
глибокій, чорній, вогкій та холодній, коли спотворений пробився голос  крізь неприступні скелі, і 
виття   протягле, дике сумно розіслалось по темних, мертвих водах і збудило  між скелями луну 
давно померлу... І я прокинулась. Вогнем підземним  мій жаль палкий зірвав печерний склеп,                          
і вирвалась я знов на світ. І слово уста мої німії оживило, і я вчинила диво... Я збагнула,                       
що забуття не суджено мені. 
Лісовик: Де ж він тепер? Чому він не з тобою? Чи то й його невдячність невмируща так, як твоє 
кохання? 
Мавка: Ох, дідусю! якби ти бачив!.. Він в подобі людській упав мені до ніг, мов ясень втятий... 
І з долу вгору він до мене звів такий болючий погляд, повний туги і каяття палкого, без надії... 
Людина може тільки так дивитись!.. Я ще до мови не прийшла, як він схопивсь на рівні ноги, і від 
мене тремтячими руками заслонився, і кинувся, не мовлячи ні слова, в байрак терновий, там і зник 
з очей. 

  
4. Створіть блок Автотексту з власним прізвищем, ім’ям та по-батькові. Додайте його в кінці 

тексту 
5. Перенесіть текcт п’єси на третю сторінку. На другій сторінці додайте напис типу «Мозаїка», в 

якому запишіть назву п’єси, використовуючи об’єкт «Word Art» та вкажіть свої персональні 
данні (П.І.Б) 
 

6. Створіть колонтитули: 
- Верхній – назва училища + герб училища 



- Нижній - дата  створення документу та номер групи 
 

Проставте нумерацію сторінок угорі справа за типом «-1-». Номер на першій сторінці не ставить, 
нумерація починається з 5  
 
7. Збережіть документ як «Практична 4». Документ «Практична 3» залиште без змін 

 
Висновок: ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
Оцінка: __________ 

 


