
Дата: 14.02.2022 

Група: 13 

Предмет: Обробка інформації 

Тема: Обробка табличних даних 

 

Урок  № 62 

 

Лабораторно-практична робота №8 

 

Тема: «Функція дата/час, текстові функції»  

 

Мета уроку:  

• Сформувати в учнів поняття про функції  в Excel;  

• Розвити і закріпити навички роботи з введення, редагування функцій 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. 

Знайдіть помилку в алгоритмі функцій:  

1. СУММ(В6+С16) 

2. =К3*В8 

3. =КОРЕНЬ Д5 

4. =(А7:В16) 

 

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 № 8 

VІ. Домашнє завдання: 5) §7.4 

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

mailto:2573562@ukr.net


Лабораторно-практична робота № 8. 
Тема: Робота з функціями  дата/час  та текстовими функціями Excel. 

Мета:  опанувати основні прийоми роботи з функціями  дата/час  та текстовими функціями 
Excel. 

Хід роботи: 

 
1. Введіть текст за зразком. 

2. У комірку С1 введіть формулу, яка буде рахувати кількість символів у комірці А1.  

Запишіть формулу _______________________________________________________ 
3. У комірку С2 введіть формулу, яка буде переводить текст з комірки А1 в прописні 

Запишіть формулу _______________________________________________________ 
4. У комірку С4 введіть формулу, яка буде переводить першу літеру тексту з комірки А1 в прописну. 

Запишіть формулу ______________________________________________ 

5. У комірку С5 введіть формулу, яка буде порівнювати ідентичність записів комірок А1 та А6. 

Запишіть формулу ____________________________________________________ 

6. У діапазон D8:E13 введіть формули, які будуть  поєднувати записи з діапазону В8:С13 Запишіть 

формулу ____________________________________________________ 

7. У комірку С6 введіть формулу, яка буде переводить значення комірки С1 в грошову одиницю. 

Запишіть формулу ______________________________________________ 

8. У комірці А13 продемонструйте результат дії функції СТРОЧН 
9. У комірці А14 продемонструйте результат дії функції ПОИСК 
10. У комірці А15 продемонструйте результат дії функції ПОВТОР 
11. У комірці А16 продемонструйте результат дії функції ПЕЧСИМВ 
 
 
 
12. Висновок: __________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
Оцінка: __________ 

 


