
Дата: 02.03.2021 

Група: 13 

Предмет: Обробка інформації 

Тема: Обробка табличних даних 

 

Урок  № 49-50 

 

Лабораторно-практична робота №2 

 

Тема: «Робота з файлами та шаблонами»  

 

Мета уроку:  

 Сформувати в учнів поняття про створення та збереження Excel документів;  

 Розвити навички роботи з шаблонами;  

 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: 

1. Що таке робоча книга? 

2. Як створити нову книгу? 

3. Як зберегти нову книгу? 

4. Як перейменувати нову книгу? 

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. 

Виконуючі завдання даної практичної роботи, Ви опануєте основні прийоми 

роботи з інструментами роботи книг та аркушів. Що дасть Вам розширити професійні 

знання та навички в опануванні обраної професії. 

 

ІV. Виконання практичної роботи. 

«Зошит для лабораторно-практичних робіт», лабораторно-практична робота № 2 

 

V. Підсумок уроку. 

 

VІ. Домашнє завдання: читать Гаєвський §48 

 

для зворотнього зв’язку використовувать ел. пошту   2573562@ukr.net 

mailto:2573562@ukr.net


Лабораторно-практична робота №2-3. 
Тема: Робота з аркушами книг. 
Мета: сфомувати прийоми роботи з інструментами копіювання, форматування, перейменування 
та захисту аркушів, опанувати прийоми роботи з параметрами аркушів та їх ярликів. 
Хід роботи: 

1. Створіть Excel файл під назвою «Практична 2». Додайте у книгу чотири аркуша. 
2. Дайте їм назву за днями тижня і зафарбуйте різним кольором. Запишіть алгоритм. 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

3. Видаліть Аркуш № 2 ________________________________________________________ 
4. Зробіть один з аркушів потаємним, а на один з них поставте захист. Опишіть 

алгоритм:____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

5. Додайте фоновий малюнок на один з аркушів. Опишіть алгоритм. 
________________________________________________________________________ 

6. Розгляньте самостійно всі опції команди 
«Параметри сторінки» на стрічці «Розмітка 
сторінки». 

7. Спробуйте задати параметри сторінки А4 
«12х18» за допомогою команди «Параметри 
сторінки».  
 

8. Створіть на аркуші  верхній колонтитул з датою і 
нижній з назвою навчального закладу. 

 
9. Створіть нову книгу 2.2  та відкрийте режим  

відповідно малюнку. Запишіть алгоритм 

 
 

____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

       _____________________________________________________________________________  



 
10. Зазначте адресу виділеної комірки 

___________________________________________ 
___________________________________________ 
 
 

11. В діапазон В3:D30 введіть список групи з прізвищами, іменами та по-батькові. 

При копіюванні даних скористуйтесь інструментом «Автозаповнення»  

12. На аркуші 3 весь стовпець А залийте червоним кольором, стовпець D – зеленим, F – жовтим 

кольором. Рядок 3 – зеленим, а діапазон В4: F10 – синім кольором. 

 
 
Висновок: ____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Оцінка: __________ 

 


