
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 

Тернопільський національний педагогічний університет ім. В.Гнатюка 

 

 

 

 

 

 

кафедра інформатики 

 

 

 

 

 

 

КОНСПЕКТ 

уроку з інформатики 

проведеного 22.02.2013 у 10-В класі  

ТНВК "Школи-ліцею №6 ім. Н. Яремчука" 

на тему:  

“ Практична робота №5 «Робота з таблицями і зображеннями у 

текстових документах»” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підготувала і провела 

студентка-практикантка V курсу 

фізико-математичного факультету 

Куйбіда Василина Василівна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тернопіль 2013 



2 

 

Тема уроку: Практична робота №5 «Робота з таблицями і зображеннями 

у текстових документах» 

Мета уроку: навчитися вставляти в текстовий документ таблиці і 

зображення і настроювати параметри цих об’єктів. Розвивати вміння 

застосовувати здобуті знання на практиці, сприяти розвитку 

мислення, пам’яті, уваги; виховувати культуру роботи за комп’ютером, 

професійні риси, почуття відповідальності. 

Тип уроку: застосування засвоєних знань, умінь і навичок 

План 

І. Організаційний момент(1 хв.) 

ІІ. Актуалізація опорних знань (2 хв.) 

ІІІ. Виконання практичних завдань (40 хв.) 

ІV. Підведення підсумків уроку. (1 хв.) 

V. Домашнє завдання (1 хв.) 

Хід уроку 

І. Організаційний момент(1 хв.) 

привітання; 

перевірка підготованості учнів до уроку; 

перевірка присутності 

ІІ. Актуалізація опорних знань (2 хв.) 

1. Як вставити рисунок у текст? 

2. Назвіть різні способи розташування тексту і зображення. 

3. Як настроїти зображення: змінити його яскравість та контрастність? 

4. Як згрупувати фігури? 

5. Як вставити таблицю в текст? 

ІІІ. Виконання практичних завдань (40 хв.) 

Інструктивна картка 

Середній рівень 

1. Запустіть текстовий процесор Word 

2. Створіть таблицю за зразком 
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День тижня Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця 

Кількість 

уроків 

     

3. Заповніть таблицю 

4. Доповніть таблицю ще одним стовпчиком «Разом» 

5. Проведіть у ньому автоматичне обчислення суми кількості уроків за 

тиждень 

6. Створіть малюнок за зразком. Згрупуйте елементи малюнка. Виконайте 

заливання квадратів кольором різної насиченості (від 100% до 0%) 

 
7. Збережіть документ до свої папки 

 

Достатній рівень 

1. Запустіть текстовий процесор Word 

2. Створіть таблицю за зразком 

 

Навчальний 

рік 

Кількість закладів 
Кількість студентів у 

закладах, тис. 

І-ІІ рівнів 

акредитації 

ІІІ-ІV рівнів 

акредитації 

І-ІІ рівнів 

акредитації 

ІІІ-ІV рівнів 

акредитації 

2005/2006 606 345 505,3 2203,8 

2006/2007 570 350 468,0 2318,6 

2007/2008 553 351 441,3 2372,5 

 

3. Створіть малюнок за зразком. Всі елементи малюнка згрупуйте. 
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4. Збережіть файл до своєї папки 

 

Високий рівень 

 

1. Запустіть текстовий процесор Word 

2. Створіть такий рекламний проспект із пропозицією туристичної фірми, 

як на рисунку. Кольори доберіть на власний смак. (рисунки збережені на 

робочому столі). 
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3. Збережіть документ до свої папки 

ІV. Підведення підсумків уроку. (1 хв.) 

V. Домашнє завдання (1 хв.) 

Повторити матеріал з теми «Текстовий редактор Word». 


