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Урок  № 47 

 

Лабораторно-практична робота №1 

 

Тема уроку: Структура вікна програми та її налаштування 

 

Мета уроку:  

 Сформувати в учнів поняття про електронні таблиці Excel;  

 Розвити навички роботи з налаштування елементів інтерфейсу програми;  

 Виховувати культуру користувача ПК. 

 

Хід уроку 

І. Організаційний момент. 

- привітання 

- перелік учнів 

- інструктаж по техніці безпеки. 

 

ІІ. Актуалізація опорних знань і умінь учнів. 

Бесіда за запитаннями: 

- Зазначте способи запуску програми Excel 

- Які основні елементи інтерфейсу Вам відомі? 

- Чи можливо налаштувати стрічку? 

- Опишіть якім чином. 

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. 

Виконуючі завдання даної практичної роботи, Ви опануєте основні прийоми 

роботи з інструментами налаштування інтерфейсу програми. Що дасть Вам розширити 

професійні знання та навички в опануванні обраної професії. 

 

ІV. Виконання практичної роботи. 

«Зошит для лабораторно-практичних робіт», лабораторно-практична робота № 1 

 
 

VІІ. Домашнє завдання: читать 2) §2.1 
для зворотнього зв’язку використовувать ел. пошту   2573562@ukr.net 

mailto:2573562@ukr.net


Лабораторно-практична робота №1. 
Тема: Структура вікна програми електронних таблиць Excel та її налаштування. 
Мета: ознайомитись зі способами запуску електронних таблиць та елементами робочого вікна 
Excel. 
Хід роботи: 

1. Щоб завантажити програму Excel потрібно виконати такі дії: 

 Пуск  Все программыMicrosoftOffice____________________ 

 __________________________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

2. Вікно програми, яке за умовчанням носить назву __________ 1 і має вигляд: 

  
Складові вікна 

1.  ________________________________________________________  
2.  ________________________________________________________  
3.  ________________________________________________________  
4.  ________________________________________________________  
5.  ________________________________________________________  
6.  ________________________________________________________  
7.  ________________________________________________________  
8.  ________________________________________________________  
9.  ________________________________________________________  
10.  _______________________________________________________  
11.  _______________________________________________________  



3.  Опишіть призначення кнопок режимів роботи робочого вікна Excel: 

 
1. ___________________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________________ 
3. __________________________________________________________________________ 
4. __________________________________________________________________________ 
5. __________________________________________________________________________ 
         4.  Створіть та запишіть алгоритм створення нової  стрічки «Інструменти». Додайте на неї кілька 
кнопок з командами 

 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
5. Опишіть призначення кнопок 

 

1. __________________________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________________________ 
3. __________________________________________________________________________ 
6. Запишіть алгоритм збереження документу Excel: _________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

Висновок: _______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
Оцінка: __________ 
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