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В С Т У П 

 

Дані методичні вказівки призначені для студентів напряму підготовки 

051 - "Економіка" при виконанні ними розрахунково-графічної роботи з 

дисципліни "Інформатика". 

Мета розрахунково-графічної роботи − узагальнення та систематизація 

знань, отриманих при вивченні дисципліни "Інформатика", розвиток у 

студентів навичок самостійного і творчого підходу при виборі оптимального 

варіанту розв’язку конкретної задачі. 

При цьому вирішуються такі завдання: 

 закріпити теоретичні знання із дисципліни "Інформатика"; 

 оцінити можливості практичного застосування набутих теоретичних 

знань для рішення ряду практичних задач; 

 закріпити навики роботи студента з персональним комп’ютером. 

Розрахунково-графічна робота виконується за індивідуальним завданням. 

Завдання поділені на три рівні складності. Завдання вищих рівнів складності 

частково є залежними від результатів виконання нижчих рівнів. Студенти самі 

можуть обирати рівні складності до виконання. Обов’язковим є виконання 

першого рівня складності.  

Розрахунково-графічна  робота виконується у час, що відведений для 

самостійної роботи. При виконанні роботи студент користується 

консультаціями викладача. 

Захист розрахунково-графічної роботи виконується у термін не пізніше 

залікового тижня. На захист подається носій інформації з файлами, де присутні 

результати виконання, а також пояснювальна записка. Пояснювальна записка 

може бути виконана у вигляді файлу і разом із файлами з результатами 

виконання розташована у системі дистанційного навчання університету. При 

захисті розрахунково-графічної роботи враховуються пояснення студента, 

рівень складності виконаних завдань, самостійність і своєчасність виконання 

РГР. Захист розрахунково-графічної роботи оцінюється відповідно розподілу 

балів, вказаному у робочій програмі з дисципліни. 
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ПОЯСНЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ 
РОБОТИ 

Результати виконання 

В результаті виконання роботи студент повинен мати: 

 файл з електронною таблицею Excel; 

 звіт з виконаної роботи. 

Робота оцінюється балами, якщо студент виконує і дає пояснення до 

виконання завдань щонайменше 1-го рівня складності. У іншому випадку 

робота вважається невиконаною. 

Звіт оформлюється тільки за результатами виконаних завдань.  

Вимоги до написання звіту 

Звіт з розрахунково-графічної роботи обов’язково повинен містити: 

 тему і мету роботи; 

 номер варіанта і текст завдання; 

 таблиці із оформленням і результатами розрахунків; 

 таблиці із змістом комірок. Режим показу формул, включається: 

 Excel XP, 2003: меню Сервис  Параметры  вкладка Вид  

прапорець Формулы; 

 Excel 2007, 2010, 2013, 2016: Файл  Параметры  вкладка 

Дополнительно  прапорець Показывать формулы, а не их 

значения. 

 діаграми; 

 пояснення до завдань; 

 висновки. 
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ПРИКЛАД ВИКОНАННЯ РГР І ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ 
 

Розрахунково-графічна робота  
 

Тема: Дослідження використання функцій у електронних таблицях, а також 

засобів для аналізу та пошуку рішень.  
 

Мета: навчитися застосовувати у формулах складні функції з різною кількістю 

аргументів, розглянути вкладеність функцій, навчитися простим 

засобам аналізу даних. 
 

Варіант №  
 

Завдання 
1-й рівень складності 

1. Дослідити призначення та приклади використання функції 

ПРОЦПЛАТ. Створити задану електронну таблицю та визначити відсотки за 1 

рік кредиту, за умови, що кредит виданий на 3 роки під 10% річних 

Прізвище Кредит Сума 

відсотків 

Савоськін 7689,25  

Громова 5478,65  

Костенко 6487,23  

Гайворон 6879,47  

Перебийніс 4253,45  

2. Використовуючи Фільтрацію вивести клієнтів, які взяли кредит в 

розмірі від 4000 до 6000 грн. 

2-й рівень складності 

1. На окремому аркуші створити електронну таблицю з розрахунком  

функції Y=sin(x)+x/A для всіх аргументів Х із діапазону від 0 до 2π, де кожний 

наступний аргумент більше попереднього на π/5. Коефіцієнт A записати в 

комірці H1: внести значення 1,115. 

2. Побудувати графік функції Y(x) з усіма змістовними підписами (назва 

графіку, підписи категорій, легенда). 
 

Хід виконання 
1-й рівень складності 

1. Функція ПРОЦПЛАТ() вираховує відсотки, які виплачуються за 

визначений інвестиційний період.  

Синтаксис функції: ПРОЦПЛАТ(ставка;період;кпер;пс)  

де призначення аргументів наступне: 

ставка — відсоткова ставка для інвестиції; 

період — період, для якого потрібно знайти прибуток; повинен 

знаходитися в інтервалі від 1 до кпер. 
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кпер — загальна кількість періодів виплат. 

пс — розмір інвестиції на поточний момент. 
 

Приклад функції: 

=ПРОЦПЛАТ(10%;1;3;100000) – повертає -6666,666667 

=ПРОЦПЛАТ(10%;2;3;100000) – повертає -3333,333333 

=ПРОЦПЛАТ(10%;3;3;100000) – повертає 0 
 

Це означає, що для кредиту у 100 000 грн на 3 роки під 10% річних, сума 

виплачених відсотків становитиме: 

За 1-й рік – 6666,666667 грн 

За 2-й рік – 3333,333333 грн 

За 3-й рік – 0 грн 
 

У результаті виконання індивідуального завдання була створена така 

таблиця: 

 
Рисунок 1 – Режим перегляду даних 

 

 
Рисунок 2 – Режим перегляду формул 

2. В умовах фільтру дві умови, які задають проміжок значень: 

 
Рисунок 3 – Умови фільтрації 
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2-й рівень складності 

1. Для швидкого створення таблиці використовується автозаповнення. 

   

а)      б) 

Рисунок 4 – Вигляд створеної таблиці: а) результати обчислень; б) формули в 

комірках 

 

 
Рисунок 5 – Графік функції Y(x) 

 

Висновки: при виконанні даної роботи були закріплені навички використання 

функцій у розрахунках, застосування фільтрації, автозаповнення, 

створення і оформлення діаграм. 
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ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ 

 

Варіант 1 

 

1 рівень 

1. Дослідити призначення та приклади використання функції 

СУММЕСЛИ. Створити задану електронну таблицю та визначити сумарний 

оклад працівників бухгалтерії. 

Відділ Прізвище Оклад 

ІТ Савоськін 7689,25 

Бухгалтерія Громова 5478,65 

Маркетингу Костенко 6487,23 

Бухгалтерія Гайворон 6879,47 

Бухгалтерія Перебийніс 4253,45 

Усього по відділу ……….  
 

2. Використовуючи Підбір параметру визначити, який оклад повинен 

мати Перебийніс, щоб сумарний оклад працівників бухгалтерії був 20000. 

 

2 рівень 

1. На окремому аркуші створити електронну таблицю з розрахунком  

функції Y =cos(x)+Ax для всіх аргументів Х із діапазону від 0 до 2π, де 

кожний наступний аргумент більше попереднього на π/10. Коефіцієнт A 

записати в комірці H1: внести значення 1,115. 

2. Побудувати графік функції Y(x) з усіма змістовними підписами (назва 

графіку, підписи категорій, легенда). 

 

3 рівень 
 

1. Додати  в таблицю з функцією Y(x) стовпчик для обчислення функції 

F(х): Якщо x<1 то F(х)= Y(x)+2 інакше F(х)= Y(x)+4 

Змінити побудований графік таким чином, щоб відображались залежності 

Y(x), F(x). Графік повинен мати усі змістовні підписи 

2. Округлити результати розрахунків функції F до сотих за допомогою 

відповідної функції. 
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Варіант 2 

 

1 рівень 

1. Дослідити призначення та приклади використання функції СЧЕТЕСЛИ. 

Створити задану електронну таблицю та визначити кількість працівників 

бухгалтерії. 

Відділ Прізвище Оклад 

ІТ Савоськін 7689,25 

Бухгалтерія Громова 5478,65 

Маркетингу Костенко 6487,23 

Бухгалтерія Гайворон 6879,47 

Бухгалтерія Перебийніс 4253,45 

Сумарний оклад  

Усього працівників по відділу ……….  
 

2. Використовуючи Пошук рішення визначити, які оклади повинні 

отримувати працівники, щоб Сумарний оклад став 25000, за умови, що оклад 

Савоськіна не повинен перевищувати 5000. 

 

2 рівень 

1. На окремому аркуші створити електронну таблицю з розрахунком  

функції Y =tan(x)*Ax для всіх аргументів Х із діапазону від 0 до 2π, де кожний 

наступний аргумент більше попереднього на π/5. Коефіцієнт A записати в 

комірці H1: внести значення 4. 

2. Побудувати графік функції Y(x) з усіма змістовними підписами (назва 

графіку, підписи категорій, легенда). 

 

3 рівень 
 

1. Додати  в таблицю з функцією Y(x) стовпчик для обчислення функції 

F(х): Якщо x<4 то F(х)= Y(x)+2 інакше F(х)= Y(x)/2 

Змінити побудований графік таким чином, щоб відображались залежності 

Y(x), F(x). Графік повинен мати усі змістовні підписи 

2. Округлити результати розрахунків функції F до сотих за допомогою 

відповідної функції. 
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Варіант 3 

 

1 рівень 

1. Дослідити призначення та приклади використання функції ВПР. 

Створити задану електронну таблицю та визначити, який оклад у працівника 

відділу маркетингу. 

Відділ Прізвище Оклад 

ІТ Савоськін 7689,25 

Бухгалтерія Громова 5478,65 

Маркетингу Костенко 6487,23 

Бухгалтерія Гайворон 6879,47 

Бухгалтерія Перебийніс 4253,45 

Сумарний оклад  

Оклад працівника відділу ……….  
 

2. Використовуючи Фільтрацію вивести працівників бухгалтерії, які 

отримують менше 6000. 

 

2 рівень 

1. На окремому аркуші створити електронну таблицю з розрахунком  

функції 2xxAZ  для всіх аргументів Х із діапазону від 0 до 2π, де кожний 

наступний аргумент більше попереднього на π/8. Коефіцієнт A записати в 

комірці H1: внести значення 1,115. 

2. Побудувати графік функції Y(x) з усіма змістовними підписами (назва 

графіку, підписи категорій, легенда). 

 

3 рівень 
 

1. Додати  в таблицю з функцією Y(x) стовпчик для обчислення функції 

F(х): Якщо x<ПИ() то F(х)= Y(x)+10 інакше F(х)= Y(x)-10 

Змінити побудований графік таким чином, щоб відображались залежності 

Y(x), F(x). Графік повинен мати усі змістовні підписи 

2. Округлити результати розрахунків функції F до сотих за допомогою 

відповідної функції. 
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Варіант 4 

 

1 рівень 

1. Дослідити призначення та приклади використання функції И. Створити 

задану електронну таблицю та визначити, чи усі працівники бухгалтерії мають 

оклад більше 5000. 

Офіс Відділ Прізвище Оклад 

Головний ІТ Савоськін 7689,25 

Головний Бухгалтерія Громова 5478,65 

Головний Маркетингу Костенко 6487,23 

Склади Бухгалтерія Гайворон 6879,47 

Склади Бухгалтерія Перебийніс 4253,45 

Сумарний оклад  

Усі працівники відділу ………. мають оклад?  
 

2. Створити Зведену таблицю, у які показати сумарні оклади по офісам 

та відділам. 

 

2 рівень 

1. На окремому аркуші створити електронну таблицю з розрахунком  

функції 
A*x

x
Z

3

 для всіх аргументів Х із діапазону від 0 до 4π, де кожний 

наступний аргумент більше попереднього на π/4. Коефіцієнт A записати в 

комірці H1: внести значення 0,15. 

2. Побудувати графік функції Y(x) з усіма змістовними підписами (назва 

графіку, підписи категорій, легенда). 

 

3 рівень 
 

1. Додати  в таблицю з функцією Y(x) стовпчик для обчислення функції 

F(х): Якщо x< Y(x) то F(х)= Y(x) інакше F(х)= x 

Змінити побудований графік таким чином, щоб відображались залежності 

Y(x), F(x). Графік повинен мати усі змістовні підписи 

2. Округлити результати розрахунків функції F до сотих за допомогою 

відповідної функції. 
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Варіант 5 

 

1 рівень 

1. Дослідити призначення та приклади використання функції ИЛИ. 

Створити задану електронну таблицю та визначити, чи має хтось із працівників 

бухгалтерії оклад більше 5000. 

Офіс Відділ Прізвище Оклад 

Головний ІТ Савоськін 7689,25 

Головний Бухгалтерія Громова 5478,65 

Головний Маркетингу Костенко 6487,23 

Склади Бухгалтерія Гайворон 6879,47 

Склади Бухгалтерія Перебийніс 4253,45 

Сумарний оклад  

Хтось із відділу ………. мають оклад?  
 

2. Створити Зведену таблицю, у які показати сумарні оклади по офісам 

та відділам. 

 

2 рівень 

1. На окремому аркуші створити електронну таблицю з розрахунком  

функції Ax *1Y(x)  для всіх аргументів Х із діапазону від 0 до 4π, де кожний 

наступний аргумент більше попереднього на π/5. Коефіцієнт A записати в 

комірці H1: внести значення 2. 

2. Побудувати графік функції Y(x) з усіма змістовними підписами (назва 

графіку, підписи категорій, легенда). 

 

3 рівень 
 

1. Додати  в таблицю з функцією Y(x) стовпчик для обчислення функції 

F(х): Якщо x< ПИ() то F(х)= Y(x) інакше F(х)= x 

Змінити побудований графік таким чином, щоб відображались залежності 

Y(x), F(x). Графік повинен мати усі змістовні підписи 

2. Округлити результати розрахунків функції F до сотих за допомогою 

відповідної функції. 
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Варіант 6 

 

1 рівень 

1. Дослідити призначення та приклади використання функцій ЕПУСТО, 

ЕЧИСЛО. Створити задану електронну таблицю та вирахувати значення 

функцій. 

Відділ Прізвище Оклад ЕПУСТО ЕЧИСЛО 

ІТ Савоськін 7689,25   

Бухгалтерія Громова 5478,65   

Маркетингу Костенко    

Бухгалтерія Гайворон 6879,47   

Бухгалтерія Перебийніс 4253,45   

Сумарний оклад    
 

2. Створити Зведену таблицю, у які показати сумарні оклади по офісам 

та відділам. 

 

2 рівень 

1. На окремому аркуші створити електронну таблицю з розрахунком  

функції Ax2Y(x)
2

 для всіх аргументів Х із діапазону від 0 до 5, де 

кожний наступний аргумент більше попереднього на 0,5. Коефіцієнт A 

записати в комірці H1: внести значення 1,115.  

2. Побудувати графік функції Y(x) з усіма змістовними підписами (назва 

графіку, підписи категорій, легенда). 

 

3 рівень 
 

1. Додати  в таблицю з функцією Y(x) стовпчик для обчислення функції 

F(х): Якщо x< 2 то F(х)= Y(x)*2 інакше F(х)= Y(x)/2 

Змінити побудований графік таким чином, щоб відображались залежності 

Y(x), F(x). Графік повинен мати усі змістовні підписи 

2. Округлити результати розрахунків функції F до сотих за допомогою 

відповідної функції. 
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Варіант 7 

 

1 рівень 

1. Дослідити призначення та приклади використання функцій СЕГОДНЯ, 

КОНМЕСЯЦА. Створити задану електронну таблицю та вирахувати дати 

погашення кредиту (останній день місяця). 

Прізвище Початок 

кредиту 

Кількість 

місяців 

Дата 

погашення 

кредиту 

Савоськін 23.05.2015 18  

Громова 18.02.2016 6  

Костенко 03.06.2016 12  

Гайворон 26.12.2015 6  

Перебийніс 01.05.2016 24  
 

2. Використовуючи Фільтрацію вивести ті рядки, для яких кредит вже 

закінчився. 

 

2 рівень 

1. На окремому аркуші створити електронну таблицю з розрахунком  

функції 4AxY(x) 3  для всіх аргументів Х із діапазону від 0 до 5, де кожний 

наступний аргумент більше попереднього на 0,5. Коефіцієнт A записати в 

комірці H1: внести значення 0,558.  

2. Побудувати графік функції Y(x) з усіма змістовними підписами (назва 

графіку, підписи категорій, легенда). 

 

3 рівень 
 

1. Додати  в таблицю з функцією Y(x) стовпчик для обчислення функції 

F(х): Якщо x< 2 то F(х)= Y(x)*2 інакше F(х)= Y(x)/2 

Змінити побудований графік таким чином, щоб відображались залежності 

Y(x), F(x). Графік повинен мати усі змістовні підписи 

2. Округлити результати розрахунків функції F до сотих за допомогою 

відповідної функції. 
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Варіант 8 

 

1 рівень 

1. Дослідити призначення та приклади використання функцій ТДАТА, 

ДАТАМЕС. Створити задану електронну таблицю та вирахувати дати 

погашення кредиту. 

Прізвище Початок 

кредиту 

Кількість 

місяців 

Дата 

погашення 

кредиту 

Савоськін 23.05.2015 18  

Громова 18.02.2016 6  

Костенко 03.06.2016 12  

Гайворон 26.12.2015 6  

Перебийніс 01.05.2016 24  
 

2. Використовуючи Фільтрацію вивести ті рядки, для яких кредит ще 

триває. 

 

2 рівень 

1. На окремому аркуші створити електронну таблицю з розрахунком  

функції 
4)( xxAxY  для всіх аргументів Х із діапазону від 0 до 8, де 

кожний наступний аргумент більше попереднього на 0,8. Коефіцієнт A 

записати в комірці H1: внести значення 2,5.  

2. Побудувати графік функції Y(x) з усіма змістовними підписами (назва 

графіку, підписи категорій, легенда). 

 

3 рівень 
 

1. Додати  в таблицю з функцією Y(x) стовпчик для обчислення функції 

F(х): Якщо Y(x)< 0 то F(х)= x інакше F(х)= Y(x) 

Змінити побудований графік таким чином, щоб відображались залежності 

Y(x), F(x). Графік повинен мати усі змістовні підписи 

2. Округлити результати розрахунків функції F до сотих за допомогою 

відповідної функції. 
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Варіант 9 

 

1 рівень 

1. Дослідити призначення та приклади використання функцій ТДАТА, 

ЧИСТРАБДНИ. Створити задану електронну таблицю та вирахувати кількість 

відпрацьованих днів. 

Прізвище Початок 

роботи 

Кількість 

робочих 

днів 

Савоськін 23.05.2015  

Громова 18.02.2016  

Костенко 03.06.2016  

Гайворон 26.12.2015  

Перебийніс 01.10.2016  
 

2. Використовуючи Фільтрацію вивести тих працівників, які почали 

працювати у першому півріччі 2016 року. 

 

2 рівень 

1. На окремому аркуші створити електронну таблицю з розрахунком  

функції Аx *xY(x) 3  для всіх аргументів Х із діапазону від -3 до 3, де кожний 

наступний аргумент більше попереднього на 0,5. Коефіцієнт A записати в 

комірці H1: внести значення 0,888.  

2. Побудувати графік функції Y(x) з усіма змістовними підписами (назва 

графіку, підписи категорій, легенда). 

 

3 рівень 
 

1. Додати  в таблицю з функцією Y(x) стовпчик для обчислення функції 

F(х): Якщо Y(x)> 30 то F(х)= Y(x) інакше F(х)= x 

Змінити побудований графік таким чином, щоб відображались залежності 

Y(x), F(x). Графік повинен мати усі змістовні підписи 

2. Округлити результати розрахунків функції F до сотих за допомогою 

відповідної функції. 
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Варіант 10 

 

1 рівень 

1. Дослідити призначення та приклади використання функції РАБДЕНЬ. 

Створити задану електронну таблицю та вирахувати дату закінчення роботи. 

Прізвище Початок 

роботи 

Кількість 

робочих днів 

Дата 

закінчення 

Савоськін 23.05.2015 2  

Громова 18.02.2016 4  

Костенко 03.06.2016 7  

Гайворон 26.12.2015 30  

Перебийніс 01.10.2016 15  
 

2. Використовуючи Фільтрацію вивести тих працівників, які почали 

працювати у першому кварталі 2016 року. 

 

2 рівень 

1. На окремому аркуші створити електронну таблицю з розрахунком  

функції x)-/(AxY(x) 3  для всіх аргументів Х із діапазону від -3 до 3, де кожний 

наступний аргумент більше попереднього на 0,5. Коефіцієнт A записати в 

комірці H1: внести значення 21.  

2. Побудувати графік функції Y(x) з усіма змістовними підписами (назва 

графіку, підписи категорій, легенда). 

 

3 рівень 
 

1. Додати  в таблицю з функцією Y(x) стовпчик для обчислення функції 

F(х): Якщо Y(x)< 0 то F(х)= Y(x) інакше F(х)= x 

Змінити побудований графік таким чином, щоб відображались залежності 

Y(x), F(x). Графік повинен мати усі змістовні підписи 

2. Округлити результати розрахунків функції F до сотих за допомогою 

відповідної функції. 
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Варіант 11 

 

1 рівень 

1. Дослідити призначення та приклади використання функції 

ПРАВСИМВ. Створити задану електронну таблицю та за допомогою функції 

визначити ініціали людей. 

Вид кредиту Прізвище Повернена 

сума по 

кредиту 

Ініціали 

Банківський Савоськін І.Г. 7689,25  

Споживчий Громова М.П. 5478,65  

Споживчий Костенко В.І. 6487,23  

Банківський Гайворон К.В. 6879,47  

Банківський Перебийніс О.М. 4253,45  

Усього повернено   
 

2. Використовуючи Пошук рішення визначити, які суми повинні 

повернути люди, щоб Загальна сума стала 40000, за умови, що сума по 

Громовій не повинна перевищувати 6000. 

 

2 рівень 

1. На окремому аркуші створити електронну таблицю з розрахунком  

функції x/3Y(x) A  для всіх аргументів Х із діапазону від -3 до 3, де кожний 

наступний аргумент більше попереднього на 0,5. Коефіцієнт A записати в 

комірці H1: внести значення 0,987.  

2. Побудувати графік функції Y(x) з усіма змістовними підписами (назва 

графіку, підписи категорій, легенда). 

 

3 рівень 
 

1. Додати  в таблицю з функцією Y(x) стовпчик для обчислення функції 

F(х): Якщо x< 0 то F(х)= Y(x) інакше F(х)= x 

Змінити побудований графік таким чином, щоб відображались залежності 

Y(x), F(x). Графік повинен мати усі змістовні підписи 

2. Округлити результати розрахунків функції F до сотих за допомогою 

відповідної функції. 
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Варіант 12 

 

1 рівень 

1. Дослідити призначення та приклади використання функції ПОИСК. 

Створити задану електронну таблицю та за допомогою функції визначити 

прізвища, де є "мо". 

Вид кредиту Термін Прізвище Повернена 

сума по 

кредиту 

пошук 

Банківський 1 рік Савоськін І.Г. 7689,25  

Споживчий 1 рік Громова М.П. 5478,65  

Споживчий 2 роки Костенко В.І. 6487,23  

Банківський 2 роки Гайворон К.В. 6879,47  

Банківський 1 рік Перебийніс О.М. 4253,45  

Усього повернено   
 

2. Створити Зведену таблицю, у які показати сумарні значення 

повернених коштів по видам кредитів та термінам. 

 

2 рівень 

1. На окремому аркуші створити електронну таблицю з розрахунком  

функції /2AxY(x) 3  для всіх аргументів Х із діапазону від -3 до 3, де кожний 

наступний аргумент більше попереднього на 0,5. Коефіцієнт A записати в 

комірці H1: внести значення 0,432.  

2. Побудувати графік функції Y(x) з усіма змістовними підписами (назва 

графіку, підписи категорій, легенда). 

 

3 рівень 
 

1. Додати  в таблицю з функцією Y(x) стовпчик для обчислення функції 

F(х): Якщо x< 0 то F(х)= Y(x)*(-1) інакше F(х)= Y(x) 

Змінити побудований графік таким чином, щоб відображались залежності 

Y(x), F(x). Графік повинен мати усі змістовні підписи 

2. Округлити результати розрахунків функції F до сотих за допомогою 

відповідної функції. 
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Варіант 13 

 

1 рівень 

1. Дослідити призначення та приклади використання функції 

ЗАМЕНИТЬ. Створити задану електронну таблицю та записати виправлену за 

допомогою функції назву Виду кредиту, що починається з великої "Б". 

Вид кредиту Термін Прізвище Повернена 

сума по 

кредиту 

Вид 

кредиту 

банківський 1 рік Савоськін І.Г. 7689,25  

оанківський 1 рік Громова М.П. 5478,65  

банківський 2 роки Костенко В.І. 6487,23  

канківський 2 роки Гайворон К.В. 6879,47  

банківський 1 рік Перебийніс О.М. 4253,45  

Усього повернено   
 

2. Використовуючи Підбір параметру визначити, скільки повинен 

повернути Гайворон, щоб загальна сума поверненого стала 40000. 

 

2 рівень 

1. На окремому аркуші створити електронну таблицю з розрахунком  

функції xAY(x)  для всіх аргументів Х із діапазону від -2 до 4, де кожний 

наступний аргумент більше попереднього на 0,5. Коефіцієнт A записати в 

комірці H1: внести значення 21.  

2. Побудувати графік функції Y(x) з усіма змістовними підписами (назва 

графіку, підписи категорій, легенда). 

 

3 рівень 
 

1. Додати  в таблицю з функцією Y(x) стовпчик для обчислення функції 

F(х): Якщо x< 0 то F(х)= x інакше F(х)= Y(x) 

Змінити побудований графік таким чином, щоб відображались залежності 

Y(x), F(x). Графік повинен мати усі змістовні підписи 

2. Округлити результати розрахунків функції F до сотих за допомогою 

відповідної функції. 
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Варіант 14 

 

1 рівень 

1. Дослідити призначення та приклади використання функції СЦЕПИТЬ 

та оператора &. Створити задану електронну таблицю та за допомогою функції  

записати разом прізвище та ініціали. 

Вид кредиту Прізвище Ініціали Повернена 

сума по 

кредиту 

ПІБ 

Банківський Савоськін І.Г. 7689,25  

Споживчий Громова М.П. 5478,65  

Споживчий Костенко В.І. 6487,23  

Банківський Гайворон К.В. 6879,47  

Банківський Перебийніс О.М. 4253,45  

Усього повернено   
 

2. Використовуючи Пошук рішення визначити, скільки повинен 

повернути Гайворон, щоб загальна сума поверненого стала 40000, за умови що 

Костенко має повернути 8000. 

 

2 рівень 

1. На окремому аркуші створити електронну таблицю з розрахунком  

функції xAxY *)( 2
 для всіх аргументів Х із діапазону від -2 до 4, де кожний 

наступний аргумент більше попереднього на 0,5. Коефіцієнт A записати в 

комірці H1: внести значення 0.987.  

2. Побудувати графік функції Y(x) з усіма змістовними підписами (назва 

графіку, підписи категорій, легенда). 

 

3 рівень 
 

1. Додати  в таблицю з функцією Y(x) стовпчик для обчислення функції 

F(х): Якщо x< 0 то F(х)= Y(x) інакше F(х)= x 

Змінити побудований графік таким чином, щоб відображались залежності 

Y(x), F(x). Графік повинен мати усі змістовні підписи 

2. Округлити результати розрахунків функції F до сотих за допомогою 

відповідної функції. 
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Варіант 15 

 

1 рівень 

1. Дослідити призначення та приклади використання функції 

СУММЕСЛИ. Створити задану електронну таблицю та визначити сумарне 

повернення по Споживчим кредитам. 

Вид кредиту Прізвище Повернена 

сума по 

кредиту 

Банківський Савоськін 7689,25 

Споживчий Громова 5478,65 

Споживчий Костенко 6487,23 

Банківський Гайворон 6879,47 

Банківський Перебийніс 4253,45 

Усього по виду кредиту ……….  
 

2. Використовуючи Пошук рішення визначити, скільки повинен 

повернути Савоськін, щоб загальна сума поверненого стала 40000, за умови що 

Костенко має повернути не більше 7000.  

 

2 рівень 

1. На окремому аркуші створити електронну таблицю з розрахунком  

функції xAxY /)( 2
 для всіх аргументів Х із діапазону від -2 до 4, де кожний 

наступний аргумент більше попереднього на 0,5. Коефіцієнт A записати в 

комірці H1: внести значення 0.987.  

2. Побудувати графік функції Y(x) з усіма змістовними підписами (назва 

графіку, підписи категорій, легенда). 

 

3 рівень 
 

1. Додати  в таблицю з функцією Y(x) стовпчик для обчислення функції 

F(х): Якщо x< 0 то F(х)= x*(-1) інакше F(х)= Y(x) 

Змінити побудований графік таким чином, щоб відображались залежності 

Y(x), F(x). Графік повинен мати усі змістовні підписи 

2. Округлити результати розрахунків функції F до сотих за допомогою 

відповідної функції. 
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