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Група: 13 

Предмет: Обробка інформації 

 

Урок  № 32 

 

Лабораторно-практична робота №13  

 

Тема: «Робота з діаграмами»  

 

Мета уроку:  

 Сформувати в учнів поняття про графічне подання даних;  

 Розвити навички роботи з інструментами обробки діаграм;  

 Виховувати культуру користувача ПК. 

 

Обладнання: Персональні комп’ютери, плазмова панель, підручник Морзе Н.В.  

«Інформатика 10 клас», Ривкінд Й.Я.  «Інформатика 10 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: 

- Опишіть призначення інструменту SmartArt. 

- Чи можливо побудувати організаційну діаграму іншими інструментами? 

- Що необхідно мати, щоб побудувати діаграму? 

- Які типи діаграми Вам відомі? 

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. 

Виконуючі завдання даної практичної роботи, Ви опануєте основні прийоми роботи з 

інструментами роботи з діаграмами. Що дасть Вам розширити професійні знання та навички 

в опануванні обраної професії. 

 

ІV. Виконання практичної роботи. 

«Зошит для лабораторно-практичних робіт», лабораторно-практична робота № 13 

 

V. Підсумок уроку. 

 

VІ. Домашнє завдання: Сам.впр.11(к.з.) 

  



Лабораторно-практична робота № 13. 

Тема: Робота з діаграмами. 

Мета: опанувати основні прийоми роботи з діаграмами у текстовому редакторі Word. 
Хід роботи: 

1. Скопіюйте таблицю з попередньої лабораторно-практичної роботи №12 до поточного 
документу. 

2. Створіть діаграму типу «гістограма», яка буде відображати кількість відпрацьованих днів 
кожною посадою. 

3. Кожен елемент діаграми відформатуйте різним кольором, зробіть підписи даних за зразком: 
 

 
4. Створіть діаграму типу «кругова», яка буде відображати рівень оплати за 1 годину роботи 

кожного працівника. 
5. Відформатуйте  за зразком: 

 
6. Створіть нестандартний тип діаграми, яка буде відображати заробітну плату кожного 

працівника. Використовуючи данні діаграми зазначте хто отримує найбільшу та найменшу 
заробітню плату: _________________________________________________ 

 
Висновок: _______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

Оцінка: __________ 
 

8 8 8 
6 

4 2 
5 

0
2
4
6
8

10

кількість відпрацьованих днів 

Директор 

Бухгалтер 

Секретар 

Водій 

Продавець 

Прибиральниця 

200 

200 
100 

80 

100 

80 60 

Оплата за 1 годину роботи 

Директор 

Бухгалтер 

Секретар 

Водій 

Продавець 


