
Дата: 24.02.2022 

Група: 13 

Предмет: Обробка інформації 

Тема: Оформлення презентацій 

 

Урок  № 96 

Лабораторно-практична робота №3 

 

Тема: «Робота з таблицями, діаграмами. Вставка звуку, фільму та графічних 

елементів»  

 

Мета уроку:  

 Сформувати в учнів поняття про роботу інструментів Power Point;  

 Розвити і закріпити навички роботи з графічними об’єктами;  

 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: 

- Яким чином можна  додати об’єкти на слайд? 

- Які об’єкти можна додати? 

- Які інструменти редагування таблиці вам відомі? 

 - Які інструменти редагування малюнку вам відомі? 

- Які інструменти редагування діаграми вам відомі? 

- Які інструменти редагування фігури вам відомі? 

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. 

Виконуючі завдання даної практичної роботи, Ви опануєте основні прийоми 

роботи з інструментами електронних презентацій. Це дасть Вам розширити професійні 

знання та навички в опануванні обраної професії. 

 

 

ІV. Виконання практичної роботи. 

«Зошит для лабораторно-практичних робіт», лабораторно-практична робота № 3 

VІ. Домашнє завдання: для зворотнього зв’язку використовувать ел. пошту   

2573562@ukr.net 

mailto:2573562@ukr.net


Лабораторно-практична робота №3. 
Тема: Робота з діаграмами та таблицями. Вставка звуків, фільмів та графічних елементів 
Мета: опанувати основні прийоми  роботи діаграмами та таблицями, звуками та графікою 
Хід роботи: 

1. Завантажте програму PowerPoint. 
2. Створіть таблицю, яка буде відображати список з 10 учнів з різними оцінками з 

математики, інформатики та української мови. Підрахуйте середній бал для кожного 
учня. Опишіть алгоритм створення таблиці _________________________________________ 

3. Застосуйте до оформялення таблиці автоформатування – це 
__________________________ 

4. На наступному слайді створіть кругову діаграму, яка буде відображати рівень знань 
кожного учня. Відформатуйте її, використовуючи засоби оформлення. 

5. На третьому слайді виконайте стовпчикову гістограму, яка буде відображати рівень 
знань учнів з математики. 

6. На четвертому слайді виконайте слайди за зразком   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. П

Представте інформацію у вигляді об’єкту SmartArt (організаційна діаграма) 

8. Виконайте вставку звукового супроводження презентації (колекція звуків за адресою: D:// 
общая папка/ образцы музыки) 

 
9. Додайте до презентації графічний елемент – картинку, графічну фігуру, напис 

10. Графічні елементи відредагуйте за допомогою інстументів панелі ФОРМАТ 

 
11. Виконайте вставку відео на слайд презентації 
12. Збережіть дану роботу  як «Практична 3» 

Висновок: _____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Оцінка: __________ 

 


