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Тема: Обробка табличних даних 

 

Урок  № 72-73 

 

Лабораторно-практична робота №12  

Тема: «Робота зі списками»  

Мета уроку:  

• Сформувати в учнів поняття про інструменти баз даних  в Excel;  

• Розвити і закріпити навички роботи з списками у формах, проміжних підсумках, 

структурах;  

• 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: 

1. Що таке список?  

2. Для чого використовуються списки в MS Excel? Поясніть доцільність 

використання цієї можливості. 

3. Яким чином можна використати вбудовані в MS Excel списки? 

4. Як створити свій список?  

5. Чи можливо відредагувати чи видалити список, що існує? Яким чином? 

6. Яка послідовність створення випадаючого списку?  

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. 

Виконуючі завдання даної практичної роботи, Ви опануєте основні прийоми 

роботи з інструментами списків та їх структури. Що дасть Вам розширити професійні 

знання та навички в опануванні обраної професії. 

 

ІV. Виконання практичної роботи. 

«Зошит для лабораторно-практичних робіт», лабораторно-практична робота № 12 

 

VІ. Домашнє завдання: Сам.впр. 3 (к.з.) для зворотнього зв’язку використовувать ел. 

пошту   2573562@ukr.net 

mailto:2573562@ukr.net


Лабораторно-практична робота №12. 
Тема: Робота зі списками. 
Мета: опанувати основні прийоми роботи з формами, списками, фільтрами, сортуванням та 
проміжними підсумками. 
Хід роботи: 
1. Створення списку за допомогою інструменту «Списки». 

Створіть нову книгу «Практична 12». Задайте  макет майбутньої таблиці (мал..1), 
використовуючи інструмент Файл- Параметри-Додатково-Змінити списки (мал..2) 

 

 
2. Створення списку за допомогою інструменту «Форма»  

 
Оберіть команду Данні- Форма, якщо  команда відсутня, то активуйте її 
користуючись налаштуваннями панелі інструментів (Файл - Параметри – Налаштування  
стрічки) мал.3 

 
У вікні, в кожному полі, починайте заповнення даних. Для переходу 
між полями можна користуватись кнопкою «TAB». Щоб дані були 
занесені в таблицю, натисніть кнопку «Добавить». Таким чином  
занесіть 50 записів (мелодрам - 10, комедій - 10, трилер - 10, жахи 
- 10 , мультфільм - 10) мал..4 
3. За допомогою списків, створіть аналогічні таблиці на 2 та 3 

аркушах, які назвіть  «Магазин Обрій», «Магазин Гейм» та  

«Магазин Даніко відповідно. Змініть данні по продажу. 
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Розрахунки в полях «Продаж» виконайте застосовуючи формули. 

4. Робота з структурою документу. 
Виконайте команду «Данні – група Структура – Проміжні підсумки - ОК». Зробіть налаштування 
вікна. Комірки з підсумковими даними залийте коліром (мал..5). 
Продемонструйте структуру таблиці викладачу та видаліть її, виконавши команду «Данні-
Проміжні підсумки – Видалити все».  
 
 
 
 
 

5. Побудуйте діаграми 
на аркуші 4, які будуть 
відображати об’єми 
продаж на кожному 

магазині 
6. На аркуші 5 відобразьте графік продаж фільмів по жанрам в кожному магазині  

 
 
Висновок: ______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
Оцінка: __________ 

 

Мал..5 


