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Вступ 

Курс інформатики направлений на оволодіння учнями методами і 

засобами інформаційної технології вирішення завдань, формування навичок 

свідомого і раціонального використання комп'ютера в своїй учбовій, а потім 

професійній діяльності. Зміст базового курсу поєднує в собі наступні аспекти 

загальноосвітньої значущості: 

 світоглядний аспект, пов'язаний в основному з формуванням 

уявлень про роль інформації в управлінні, загальних 

закономірностях інформаційних процесів в системах різної 

природи; 

 алгоритмічний аспект, пов'язаний з розвитком мислення учнів; 

 «користувацький» аспект, пов'язаний з формуванням 

комп'ютерної грамотності, підготовкою учнів до практичної 

діяльності в умовах широкого використання інформаційних 

технологій. 

 

Проте під час вивчення інформатики виникає цілий ряд проблем: 

 недостатність і нерівномірність загальної підготовки учнів; 

 низький рівень мотивації навчання (не тільки в області 

інформатики, але і у всіх інших дисциплінах); 

 динамічність розвитку змісту курсу інформатики. 

 

Викладачеві необхідно вибрати один або декілька методів і форм 

навчання, що дозволяють максимально вирішити ці проблеми.  

В першу чергу  слід звернути увагу на вибір мотиваційних 

технологій. Технології мотивації проектуються залежно від характеристик 

учнів, а саме: 

 рівня навченості; 
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 характеристики поведінки групи: рівень дисципліни, рівень 

згуртованості групи, відношення учнів один до одного; 

 типу темпераменту: сангвінік, холерик, флегматик, меланхолік; 

 відношення до навчання: позитивне, нейтральне. 

Мотиваційні технології сприяють трансформації зовнішньої мети до 

внутрішніх цілей суб’єкта. 

Також доцільно звернути увагу на  підбір методів викладання нового 

матеріала. Наприклад, метод викладання лекція є доцільним, коли зміст 

навчального матеріала не пов’язаний з досвідом практичної роботи, при 

відсутності професійного досвіду і вмінь. Даний метод можна 

використовувати для розкриття основних питань теми, узагальнення 

засвоєного матеріала. 

Якщо в аудиторії знаходиться невелика кількість учнів і є час на  

можливу дискусію, то з метою актуалізації раніше набутих знань можна 

використовувати метод бесіди. 

Приведені вище, а також інші методі (такі, як, наприклад, розповідь, 

чи роз’яснення) можуть бути скомбіновані різноманітним чином: розповідь-

роз’яснення, розповідь з елементами традиційної бесіди та ін..  

Якість навчання значно залежить від рівня кваліфікації викладачів та 

зворотнього зв’язку, який полягає у своєчасній перевірці знань, умінь, 

навичок учнів. Традиційні методи перевірки страждають інформаційною 

однозначністю та вимагають багато часу. Економія часу викликана 

постійним зменшенням кількості годин, які передбачені програмами. Отже 

виникає потреба у нових формах контролю. До однієї з таких форм належить 

тестування. 

Виховна функція виявляється в періодичності і неминучості 

тестового контролю. Це дисциплінує, організовує і направляє діяльність 

учнів, допомагає виявити і усунути пропуски в знаннях, формує прагнення 

розвинути свої здібності. 
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Характеристика теми залікового блоку 

Тема «Електронні таблиці Microsoft Excel» є, безсумнівно, однією з 

найбільш складних для сучасного учня, якщо враховувати низький рівень 

математичної підготовки. Тому під час вивчення даної теми у викладача є 

можливість (і необхідно її реалізовувати) проводити мотивацію навчальної 

діяльності не тільки з цієї теми, але навіть і з вивчення споріднених 

дисциплін.  

Навчальна мета теми:  

       Після вивчення даної теми учні повинні знати: 

 поняття електронної книги, аркушу, рядка, стовпця,  клітинки, 

діапазону клітинок; 

 способи навігації аркушем і книгою; 

 формати даних: числовий, грошовий, текстовий, формат дати;  

 способи введення даних різних форматів та керування форматом 

клітинок; 

 види помилок під час уведення даних і формул та способи їх 

усунення; 

 призначення основних панелей інструментів табличного процесора та 

кнопок на них;  

 критерії визначення типу діаграми, яка оптимально відображатиме 

один або кілька рядів даних;. 

     Розвиваюча мета:  

Розвивати в учнів практичні навички роботи з ПК, вміння шукати, 

аналізувати  і систематизувати інформацію, передавати отримані 

інформаційні продукти засобами електронної пошти, висловлювати свої 

думки, аргументувати їх. 

Виховна мета:  

Формування інтересу до вивчення обчислювальної техніки, сучасних 

телекомунікаційних технологій; розвивати стійкість характеру учнів.
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Методичні рекомендації планування проведення уроку. 

Даний урок є комбінованим, 

оскільки включає до себе такі 

структурні елементи, як актуалізація 

опорних знань, формування нових 

знань, формування практичних навичок 

і поточний контроль знань одночасно. 

Планування його проведення 

здійснюється заздалегідь – готується 

дидактичний матеріал і проводиться 

попередня мотиваційна робота, метою 

якої є підвищення зацікавленості учнів, мотивації до активної участі у 

навчальному процесі. 

Для організації проведення кожного структурного елементу уроку 

необхідно уважно підібрати метод його реалізації. 

Оскільки в навчальних групах кількість учнів в середньому не 

перевищує 25 – 30 осіб, доцільно для проведення етапу актуалізації опорних 

знань використовувати таку форму, як бесіда. Це дає можливість ставити 

запитання учням, до того ж на початку проведення заняття можливо 

вираховувати виділення декількох хвилин для участі у можливій дискусії, 

що, в свою чергу, спонукає учнів до самостійних роздумів, висновків, 

узагальнень.  

Комбінований урок, метою якого є набуття учнями практичних 

навичок не може обійтись без елементу практичної роботи і на етапі 

актуалізації базових знань, тому необхідно включити до плану проведення 

даного структурного елемента уроку невелике практичне завдання, метою 

виконання якого повинно бути активізація практичних навичок учнів і 

акцентування їх свідомості на практичній значимості теоретичних знань. 
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Тематика уроку орієнтована на використання графічного 

представлення числових даних, тому цілком природно і ефективно в даному 

випадку для здійснення попередньої мотивації учнів використати форму 

мотивуючої демонстрації. Дана форма мотивації, як відомо, базується на 

попередньому показі явища чи процесу, що вивчається. До того ж, під час 

реалізації такої форми мотивації учні самостійно формують перше означення 

базового поняття нової теми – означення діаграми. 

На етапі формування нових знань та умінь використання 

комбінованого методу пояснення з елементами бесіди надає можливість 

викладачеві розтлумачувати окремі питання змісту навчального матеріалу, 

орієнтувати учнів до правильних, професійних дій вже під час теоретичного 

етапу навчання. В рамках даної методики можливе використання таких 

елементів педагогічної майстерності, як, наприклад, спеціально зроблені 

помилки в ході викладання матеріалу, які учням пропонується знайти і 

виправити; або розкриття теми навмисно не в повному обсязі із подальшою 

пропозицією ставити питання, які б розкрили її повністю.. Це підвищує 

інтерес учнів до навчального матеріалу. 

   Коли учні вже отримають достатню кількість знань та первинних 

навичок з даної теми, необхідно надати їм можливість виконувати практичну 

діяльність самостійно, стимулюючи їх розумову і практичну активність 

перспективою подальшого оцінювання. 

Під час проведення поточного тестування виявляються окремі 

прогалини у набутих знаннях, складається план їх ліквідації. 

Наприкінці уроку усі учасники отримують оцінки згідно результатів 

попереднього тестування і кількості правильно виконаних завдань 

практичної частини уроку. Викладач окремо оголошує справжніх 

повноцінних лідерів у навчальній діяльності. 
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План-конспект уроку. 

Тема програми: Системи опрацювання табличних даних. 

Тема уроку: Побудова діаграм. 

Мета: 

1. Сформувати уміння пояснити поняття діаграми. 

2. Сформувати уміння аналізувати структуру даних таблиці і вибирати 

найбільш відповідний тип діаграми для побудови. 

3. Сформувати уміння будувати і редагувати діаграми на основі таблиці з 

даними з використанням майстра діаграм. 

4. Сформувати уміння використання панелі інструментів стрічки для 

форматування створених діаграм. 

Тип заняття: комбіноване. 

Необхідне програмне забезпечення: ОС Windows XP, Microsoft Office 2007. 

Хід заняття: 

1. Організаційний момент (перевірка відсутніх, повідомлення теми і 

мети заняття, перевірка домашнього завдання). 

2. Актуалізація опорних знань (проводиться у формі бесіди). 

Ми з Вами вже повинні добре знати, що собою являє електронна 

таблиця Microsoft Excel, вміємо вводити дані до комірок електронних 

таблиць, форматувати їх, створювати формули для автоматизації 

обчислювальних операцій з даними, я кі містяться в комірках. Пригадаємо 

раніше вивчений матеріал. 

Дайте відповіді на питання: 

 Що таке формула? 

(арифметичний чи логічний вираз, який повертає відповідне значення у 

комірку в залежності від значень інших комірок, імена яких 

використовуються в тексті формули) 

 З якого символу починається введення формули у комірку Excel? 

(з символа «дорівнює» («=»)) 
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 Які знаки арифметичних операцій можна використовувати у формулі 

Excel? 

(це наступні символи: «+, -, *, /, ^, (, ).») 

 Що таке функція, які категорії функцій ви знаєте? 

(Заздалегідь визначена послідовність арифметичних чи логічних 

перетворювань, що виконуватимуться над аргументами) 

І щоб ви були впевнені, що справді пригадали матеріал, необхідний для 

подальшого вивчення теми, прошу Вас виконати невелике практичне 

завдання. 

(виконання завдання №1, файл «Практика.xlsx»): 

 

3. Мотивація навчальної діяльності (проводиться у формі 

мотивуючої  демонстрації). 

Розглянемо інформацію про успішність групи з теми, представлену в 

різному вигляді (розгляд таблиці даних і діаграми на основі таблиці, файл 

«Мотивація.xlsx»). 
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Excel дає можливість представити інформацію не лише у 

вигляді робочого аркуша, тобто у вигляді таблиці, але і у вигляді 

діаграми, яка полегшує сприйняття і допомагає при аналізі і 

порівнянні даних. 
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4. Формування нових знань і умінь (проводиться з використанням 

методів пояснення з елементами бесіди). 

План проведення заняття: 

1. Поняття діаграми. 

2. Типи діаграм. 

3. Основні елементи діаграми. 

4. Створення, редагування і форматування діаграм. 

Діаграма – це графічне представлення числових даних таблиці. 

Microsoft Excel надає можливість графічного представлення даних у 

вигляді діаграми. Діаграми дозволяють відобразити дані в зручному для 

сприйняття вигляді. Крім того, вони можуть підкреслити якусь 

характеристику цих даних. Наприклад, хорошим засобом для демонстрації 

внеску окремих частин у загальну суму є кругова діаграма, гістограма ж 

дозволяє проілюструвати  відношення окремих елементів один до одного і їх 

зміну в часі. 

У версії MS Excel  розширений вибір різних типів діаграм. Нові типи 

діаграм включають бульбашкові діаграми, кругові та вторинні гістограми. 

Нові типи пірамід, конусів і циліндрів для тривимірних стовпчастих і 

лінійчатих діаграм роблять презентації користувача ще виразнішими. 

Діаграма, розташована окремим листом з власним ім'ям, 

розглядається як аркуш діаграми. Цей тип діаграм рекомендується 

використовувати тоді, коли необхідно працювати зі складними діаграмами 

окремо від даних. 

У другому випадку діаграма буде називатися впровадженої та 

розглядатися як графічний об'єкт. Вона буде зберігатися в якості частини 

аркуша, на якому вона створена. Подібні діаграми необхідно 

використовувати тоді, коли потрібно відобразити або надрукувати 

діаграми спільно з даними на аркуші. 
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Якщо діаграма використовує два або більше типу даних, то така 

діаграма називається комбінована. Для створення такої діаграми необхідно 

вибрати нестандартний тип. Крім цього, можна перетворити існуючу 

діаграму в комбіновану. 

У разі створення діаграми на основі дат автоматично 

використовується вісь часу, на якій дати розміщуються в хронологічному 

порядку, навіть якщо на аркуші вони розташовані довільно. Одиниця виміру 

встановлюється з урахуванням найменшого проміжку між двома датами в 

даних. При цьому діаграма з віссю часу не може бути створена з 

проміжками в годинах, хвилинах і секундах, тільки в днях, місяцях і роках. 

Діаграми пов'язані з даними аркуша, на основі яких вони були 

створені, і змінюються кожного разу, коли змінюються дані на аркуші. 

Заповніть таблицю: 

№ Тип діаграми Призначення 

1.  Гістограма Показує зміни протягом деякого періоду часу. 

2.  Графік Відображає зміну даних за рівні проміжки часу. 

3.  Круг 
Відображає співвідношення частин і цілого. Можна представити лише 

один ряд значень.  

4.  Лінійчата Відображає співвідношення величин. 

5.  З областями 
Показує зміну загальної кількості протягом якогось періоду часу і вклад 

кожного ряду даних в суму значень рядів. 

6.  Точкова 
Математична діаграма, що змальовує значення змінних у вигляді крапок 

на декартовій площині. 
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Створимо нашу першу діаграму. Використовуючи аркуш №2 книги 

«Практика.xlsx», виділіть таблицю з даними і на вкладці Вставка виберіть 

піктограму Гистограмма.- Гисторгамма с группировкой. 
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Отриманий результат: 

 

Існує спосіб швидкого створення діаграми по виділеним даним, без 

зазначення усіляких установок і параметрів. Для цього треба всього лише 

виділити дані і натиснути клавішу F11. Діаграма буде розміщена на 

окремому аркуші даних, який матиме назву Діаграмма1 (2, 3 і т.д.), і буде 

мати тип діаграми, що використовується за замовчуванням. Таким 

стандартним типом діаграми в Microsoft Excel, є гістограма. 

Всі параметри, назви, формати і т.п., встановлені під час створення 

діаграми, можна згодом змінити. 

Зверніть увагу, що, коли створена діаграма є виділеною, на стрічці 

з’являється група контекстних вкладок «Работа с диаграммами», що 

містить три пункти: «Конструктор», «Макет», «Формат». 
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(викладач разом з учнями обговорюють розташовані в контекстних вкладках 

команди) 

Аналоги використання діаграм зустрічаються нам у повсякденному 

житті. 

Розглянемо ще один приклад: згадаймо наші шкільні роки, уявимо 

себе на уроці з математики, необхідно побудувати графік функції 

 5;5,2  xxy . 

 

(спочатку викладач разом з одним з учнів виконують побудову графіку 

функції біля дошки, як би це робилося на уроці математики, потім учням 

пропонується створити діаграму за зразком, використовуючи лист №3 книги 

«Практика.xlsx»). 
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5. Закріплення отриманих знань, формування практичних навичок.  

(проводиться в формі самостійної роботи) 

Щоб переконатись, що ви дійсно засвоїли, як створювати 

діаграми, прошу вас виконати наступне завдання, розташоване на 

аркуші №4 книги «Практика.xlsx»: 

 

 



 

 

 17 

6. Поточний контроль отриманих знань (Проводиться у формі 

комп'ютерного тестування). 
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(учні виконують тестові завдання, аналізують разом з викладачем 

пропуски в знаннях, роблять виводи і складають план самостійного 

повторення матеріала). 

7. Домашнє завдання 

Побудувати електронні таблиці і діаграми до них відповідно до зразків: 

  

 

   

 

 



 

 

 20 

 

 

 

1. Опорний конспект. 

2. Демонстраційний матеріал для здійснення мотивації. 

3. Практичні завдання. 

4. Тест. 

5. Домашнє завдання. 

Конспект.docx
Представление%20данных.xlsx
Практика.xlsx
Тест.htm
ДЗ.zip
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