
Дата: 19.10.2021, 20.10.2021 

Група: 25 

Предмет: Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності 

 

УРОК № 10-12 

 

Лабораторно-практична робота № 2 

ТЕМА:  Робота з прикладними програмами професійного спрямування 

 

МЕТА:  

• Ознайомити учнів з  технічними можливостями текстового редактора  Word 

• Закріпити основні відомості про роботу інструментів таблиці, формул та  діаграм 

• Розвити та удосконалити навички роботи з редагування та форматування текстової 

інформації 

• Сприяти всебічному розвитку особистості; 

• Виховувати інформаційно-освічену людину. 

 

Хід роботи: 

Завдання: Виконайте завдання описані в роботі практично та опишіть письмово в зошиті, 

оформіть висновок. Скомпонуйте файли в одну папку, збережіть його як архів та перешліть 

на ел.пошту викладача: 2573562@ukr.net . В темі листа зазначити прізвище, групу та номер 

практичної  

 

1. Створіть текстовий документ з назвою «Практична 2». Запишіть у зошит 

способи створення нового документу Word 

2. Використовуючи команду Розмітка сторінки-Параметри сторінки, задайте 

такі параметри: 

 
 

3. Створіть таблицю за зразком: 

НАКЛАДНА № ______ 

від «____»__________20__р. ТОВ «РОМАШКА» 

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Назва товару код товару кількість ціна 1 шт. вартість 

1 Чай «Лісма» 029 100 56,80 164720 

2 Чай «Ахмад» 030 120 48,50 174600 

3 Чай «Майський» 031 110 50,70 172887 

mailto:2573562@ukr.net


4 Чай «Корона» 032 100 52,45 167840 

5 Кава «Фуджи» 0034 250 80,76 686460 

6 Кава «ЧІБО» 0035 300 70,50 740250 

7 Кава «Якобс» 0030 280 75,40 633360 

8 Кава «МАкфа» 0031 250 82,30 637825 

9 Кава «Львівська» 0032 300 76,45 733920 

10 Кава «Чорна карта» 0033 320 85,00 897600 

РАЗОМ    

ПДВ  

РАЗОМ з ПДВ  

 

4. В полі «Вартість» зробіть розрахунки, використовуючи команду:  

   

МАКЕТ- Формула                                                  у вікні, яке з'явиться, введіть =PRODUCT(LEFT) 

 

                      

де PRODUCT – функція множення 

LEFT – напрямок розрахунку 

 

 

Аргументи функцій: 

ABOVE- рахує над клітинкую 

BELOW- рахує під клітинкою 

LEFT- рахує зліва від клітинки 

RIGHT- рахує справа від клітинки 

 

5. Запишіть у зошит дії функцій: COUNT, AVERAGE, INT, MAX, MIN, ROUND, 

SUM 

6. У полі «РАЗОМ» зробіть відповідні розрахунки, використовуючи відповідну 

формулу. Запишіть її у зошит 

7. Використовуючи можливості стандартної програми Калькулятор, виконайте 

розрахунок ПДВ (20% від поля «Разом»), а потім додайте значення поля ПДВ і 

РАЗОМ 

8. Створіть новий аркуш в документі: Вставка- Пуста сторінка 

9. Створіть на даній сторінці три діаграми різного типу, які відобразять: 

- Вартість чаю 

- Вартість кави 

- Вартість усього товару 

 

 



10.  Використовуючи показники діаграм, запишіть у зошит: 

- найдорожчу каву 

- найдорожчий чай 

- найдорожчий товар 

- найдешевший товар 

 

11.  Використовуючи команду ВСТАВКА-SmartArt, виконайте об'єкт згідно зразка: 

 

 
 

12.  - Створіть верхній колонтитул: КВПУ будівництва  і дизайну 

- Створіть нижній колонтитул: 26.03.2020 

- Пронумеруйте сторінки документу, нумерація починається з 6, перший 

аркуш не нумеруйте 

 

 

 

прибуток

собівартість 
товару

торгова 
націнка

податки


