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Дата: 03.11.2020 

Група: Е-1 

Предмет: Обчислювальна техніка та програмування 
 

Лекція 25-26 

 

Практична робота № 5 

ТЕМА: Практична робота №5: «Робота з функціями в Excel» 

 

МЕТА:  

- Вивчити основні прийоми роботи з діаграмами 

- Розвити навички роботи з інструментами діаграм електронної таблиці 

- Виховати інформаційно-освічену особу, цікавість до обраної професії, 

дисципліну та уважність 

 

Рекомендована література - /1 ,2, 4, 5,6 ,9, 12,13, 14, 15/ 

Увага! Практичні роботи виконуються в окремому зошити, де необхідно зазначити 

дату, номер практичної, тему та мету роботу. В хід роботи записати алгоритм виконання 

завдання, на зразок: 

2) Видіяємо шрифт-  стрічка ГОЛОВНА- інструмент ШРИФТ- обираємо тип шрифта 

 Обов’язково після опису виконаного завдання оформити висновок. Практичну 

частину роботу переслати на ел. пошту викладача: 2573562@ukr.net. В темі листа 

вказать дату уроку, номер, прізвище та групу 

 

 

Хід роботи: 

Завдання 1. Побудуйте таблицю розрахунку собівартості продукції та відобразіть 

на діаграмі порівняння собівартості продукції. У зошит запишіть висновок – 

собівартість якого виробу найбільша та найменша. 

Витрати Виріб А Виріб Б Виріб В Виріб Д 

Основна сировина 230,35 560,23 405,97 385,56 

Додаткова сировина 125 143 156 136 

Паливо 90,23 120,40 110,58 98,53 

Модернізація 

обладнання 

100 100 100 100 

Транспортні витрати 85,50 85,50 85,50 85,50 

Собівартість ? ? ? ? 
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Завдання 2. Побудуйте діаграми об’єму виробництва за звітні роки, мінімальні, 

максимальні та середні показники, якщо відомі дані з таблиці. При введенні 

даних об’єму виробництва за кожен рік використайте функцію =СЛЧИС()*1000. 

У зошит запишіть результати діаграм. 

 Об’єм виробництва 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Січень       

Лютий       

Березень       

Квітень       

Травень       

Червень        

Липень       

Серпень       

Вересень       

Жовтень       

Листопад       

Грудень        

Разом об’єм 

виробництва 

      

Мінімальний 

показник 

      

Максимальний 

показник 

      

Середній 

показник 

      

 

Завдання 3. Нехай Ваша фірма має філіали в Києві, Харкові, Львові, Одесі, 

Донецьку чи в інших містах і є дані про щомісячні обсяги продажів у філіалах. 

За даними про діяльність фірми протягом трьох місяців, наприклад, січня, 

лютого, березня, створити таблицю для визначення обсягів продажів: середніх, 

максимальних, мінімальних і в цілому в Україні. Відобразіть данні задачі на 

діаграмі. Результати діаграми запишіть у зошит. 

Завдання 4. У сільськогосподарському кооперативі працює бригада з 12 

сезонних працівників. Збирають яблука. Оплата залежить від кількості зібраних 

фруктів. Збір 1 кг яблук коштує 0,25 грн. Якщо робітником зібрано за день 

більше 50 кг яблук. То за кожен наступний кілограм йому платять по 0,50грн. 

1. Обчислити, скільки грошей отримає кожен працівник за день 
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2. Обчислити, скільки яблук зібрала бригада за день. 

3. Обчислити, скільки грошей заробила бригада. 

4. З`ясувати, скільки яблук у середньому зібрав кожен працівник. 

5. Надати коментар стосовно роботи бригади за день 

6. Побудувати за оплатою праці робітників кругову діаграму, на якій 

відобразити у відсотках частку кожного працівника. 

7. Упорядкувати таблицю так, щоб прізвища робітників були в алфавітному 

порядку. 

Вказівки до задачі 4: Заповніть таблицю за зразком 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для обчислення оплати скористайтесь логічною функцією ЕСЛИ: 

=ЕСЛИ(E9<50;E9*0,25;12,5+(E9-50)*0,5) 

Завдання 5. Оформіть таблицю за зразком, використовуючи функції та формули 

підрахуйте всього в стовпцях кількість, загальна вартість, залишилось. 
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Виконайте діаграми , які б відображали: 

1. Найкоштовнішу книгу 

2. Кількість виданих книжок 

3. Кількість залишених книжок у бібліотеці 

 

Завдання 7: Оформіть висновок 


