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Тема: Обробка табличних даних 

 

Урок  № 57-58 

 

Тема: «Робота з формулами»  

 

Мета уроку:  

 Сформувати в учнів поняття про формули в Excel;  

 Розвити навички роботи з введення, редагування формул в електронних 

таблицях;  

 Виховувати культуру користувача ПК. 

 

Обладнання: Персональні комп’ютери, плазмова панель, підручник Ривкінд Й.Я.  

«Інформатика 11 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: 

- З яких елементів складається формула в Excel? 

- Назвіть арифметичні оператори 

- Назвіть текстові оператори. 

- Назвіть оператори порівняння. 

 

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 № 5 

 

V. Підсумок уроку. 

 

VІ. Домашнє завдання: Гаєвський §49-51 

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

mailto:2573562@ukr.net


Лабораторно-практична робота №5. 
Тема: Робота з формулами. 
Мета: опанувати основні прийоми роботи з формулами, закріпити знання про оператори 
формул, ознайомитись з прийомами введення формул . 
Хід роботи: 

1. Excel дає можливість виконувати різні обчислення над вмістом комірок. Обчислення 
виконуються згідно формул. 

Кожна формула починається знаком « = », далі використовують адреси комірок і 
знаки арифметичних операцій. Класифікуйте оператори за типом та визначте дію 
оператора: 

 

……………………………….. оператори 

+, -  

*, /  

^  

%  

…………………………………. оператор 

&  

 Оператори ………………………………. 

=,<>  

<=,=>  

<,>  

 
 
Приклади формул:  

= D4+F7 
= (D4+F7)/(E3-0,15*E4) 

      _______________________ 
Якщо треба виконати обчислення «для себе», користуються режимом калькулятора: 
o виділити потрібні комірки; 
o клацнути правою кнопкою «миші» на рядку стану; 
o вибрати можливу дію, клацнути лівою кнопкою «миші»; 
o переглянути результат в правому кутку рядка стану. 

2. Задача. 
Використовуючи засоби Excel, створіть відомість на нарахування та виплату заробітної 
плати 10 працівникам. 6 працівників працювали 10 днів, а 4 працівника - 8 днів, за годину 
своєї праці вони отримують 125 грн. Робочий день складає 8 годин. Відрахування з 
заробітної плати у податкову складають 20% від загальної суми нарахувань. 
 

    



3.  Задача. 
 

 
 

4. Задача 

 
Висновок: ____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Оцінка: __________ 

 


