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Лабораторно-практична робота №11  

 

Тема: «Створення графіків і діаграм»  

 

Мета уроку:  

• Сформувати в учнів поняття про діаграми  в Excel;  

• Розвити і закріпити навички роботи з створення та редагування елементів 

діаграм 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: 

- Дайте визначення поняттю «діаграма» 

- Які типи діаграм вам відомі? 

- Назвіть стрічки для редагування діаграм 

- Назвіть елементи діаграм 

- Розкрийте призначення «легенди» 

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. 

Виконуючі завдання даної практичної роботи, Ви опануєте основні прийоми 

роботи з інструментами діаграм. Що дасть Вам розширити професійні знання та 

навички в опануванні обраної професії. 

 

ІV. Виконання практичної роботи. 

«Зошит для лабораторно-практичних робіт», лабораторно-практична робота № 11 

 

VІ. Домашнє завдання: Сам.впр. 2 (к.з.) 
для зворотнього зв’язку використовувать ел. пошту   2573562@ukr.net 

mailto:2573562@ukr.net


Лабораторно-практична робота № 11. 
Тема : Створення графіків і діаграм. 
Мета: опанувати основні прийоми  роботи з майстром побудови діаграм, вивчити основні типи 
діаграм та прийоми їх застосування для визначеного типу інформації. 
Хід роботи: 

1. Діаграма – це ____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

2. Щоб  запустити майстра діаграм, необхідно виконати команду ___________________________ 
або _________________________________________________________________________________ 
3. Опишіть призначення типів діаграм: 

  
_______________________________________________________________________ 
 

 
_________________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 

4. Легенда – це ____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

5. Задача. 
Побудуйте діаграму, яка буде відображати данні 
задачі: 
Нехай Ваша фірма має філіали в  п’яти  містах і є дані про щомісячні обсяги 
продажів у філіалах. За даними про діяльність фірми протягом трьох місяців, 
наприклад, січня, лютого, березня, створити таблицю для визначення обсягів 
продажів: максимальних, мінімальних і в цілому в Україні. 

6. Задача. На другому аркуші створіть 

таблицю: 

рік Об’єм продаж 
(тис.м2) 

Відсоток 
чистого 

прибутку (%) 

2005 45 10 

2006 56 12 

2007 63 19 

2008 29 5 

2009 20 4 

2010 45 10 

2011 89 40 

7. На третьому аркуші виконайте діаграму типу гістограма, яка буде відображати об’єм 
продаж за кожен рік.  

Дайте відповідь на запитання, в якому році відбувся спад об’єму продаж: __________ 
Які роки мали мінімаль 
ний та максимальний об’єм продаж ________________________ 

8. На четвертому аркуші побудуйте діаграму типу кругова, яка буде відображати відсоток 
чистого прибутку за кожен рік. 

Дайте відповідь на запитання, в якому році отримали мінімальний та максимальний відсоток 
прибутку від продаж: __________________________________________________ 



9. Використовуючи команди контекстного меню та рядку меню _______________, 
Виконайте форматування елементів діаграми: 

- Залийте кольором область діаграми 
- Змініть кольори та типи заливок кожного елементу діаграми 
- Зробіть підписи елементів 
- Дайте назву діаграмі 
- Змініть розташування легенди діаграми. 
10. Скопіюйте обидві діаграми на п’ятий аркуш та змініть їх тип на інший. 

Опишіть процес ________________________________________________________________ 
11. Змініть покажчики в таблиці за 20____рік на 30 тис.м2 по об’єму продаж та на 10 % по 

відсотку прибутку. Які зміни відбулись у Ваших діаграмах?  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 

12. Збережіть документ як «Практична 11» 

 
Висновок:_____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
Оцінка: __________ 

 


