
Дата: 03.03.2021 

Група: 13 

Предмет: Обробка інформації 

Тема: Обробка табличних даних 

 

Урок  № 53-54 

 

Лабораторно-практична робота №4 

 

Тема: «Введення та редагування даних»  

 

Мета уроку:  

 Сформувати в учнів поняття про формати даних в Excel;  

 Розвити навички роботи з введення та редагування даних в електронних 

таблицях;  

 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: 

- Які формати даних в Excel Вам відомі? 

- Опишіть алгоритм зміни формитів даних в електронних таблицях. 

- Опишіть алгоритм виділення сипців, рядків, комірок в електронних таблицях. 

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. 

Виконуючі завдання даної практичної роботи, Ви опануєте основні прийоми 

роботи інструментів роботи з форматами даних. 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 

 

V. Підсумок уроку. 

 

VІ. Домашнє завдання: читать 2)§2.5 

 

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

mailto:2573562@ukr.net


Лабораторно-практична робота №4. 
Тема: Введення та редагування даних. 
Мета: ознайомитись та закріпити основні прийоми роботи по введенню даних за типами. 
Хід роботи: 

1. Вкажіть адреси комірок 

 

2. Данні числового формату за умовчуванням вирівнюються за _____________________ 
3. Данні текстового формату за умовчуванням вирівнюються за ___________________ 
4. Операції вставки, очистки,вилучення стовпчиків,  рядків та комірок можна виконувати за 
допомогою пунктів меню та гарячих клавіш. Запишіть їх до таблиці. 

Операції над рядком, 
стовпчиком, коміркою 

Пункт меню Гарячі клавіши 

Очистка  Delete 

Вилучення  Ctrl+ «мінус» 

Вставка  Ctrl+ «плюс» 

5. Щоб встановити формат даних в комірці треба виконати команду: 
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
 

Тип даних 
Вигляд 
числа 

Пояснення 

«Общий»  Для відображення текстів і чисел загального типу 

«Числовой»  Найбільш загальний спосіб виведення чисел з вибраною 
кількістю десяткових знаків. 

«Денежный»  До числа додається грн., руб., тощо 

«Финансовый»  Числа вирівнюються по роздільнику цілої і дробової 
частини.  

«Дата»  Для відображення дати. 

«Время»  Для відображення часу. 

«Процентный»  Число множиться на 100 і виводиться з символом %. 

«Текстовый»  Відображаються і обробляються як текст незалежно від 
вмісту. 

 
6.  Створіть таблицю за заданим зразком, використовуючи засоби  автозаповнення, копіювання та 
встановлюючи формати даних 
 

 А В С 

1    

2    

3    

4    

5    

1 

2 

3 



 
 
Висновок: ____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
Оцінка: __________ 

 


