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Урок  № 61 

 

Лабораторно-практична робота №7  

 

Тема: «Логічні та фінансові функції»  

 

Мета уроку:  

• Сформувати в учнів поняття про функції  в Excel;  

• Розвити і закріпити навички роботи з введення, редагування функцій в 

електронних таблицях;  

• 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. 

Знайдіть помилку в алгоритмі функцій:  

1. СУММ(В6+С16) 

2. =К3*В8 

3. =КОРЕНЬ Д5 

4. =(А7:В16) 

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. 

Виконуючі завдання даної практичної роботи, Ви опануєте основні прийоми 

роботи з інструментами налаштування інтерфейсу програми. Що дасть Вам розширити 

професійні знання та навички в опануванні обраної професії. 

 

ІV. Виконання практичної роботи. 

«Зошит для лабораторно-практичних робіт», лабораторно-практична робота № 7 

VІ. Домашнє завдання: 5) §7.4 

для зворотнього зв’язку використовувать ел. пошту   2573562@ukr.net 

mailto:2573562@ukr.net


Лабораторно-практична робота № 7. 
Тема: Робота з логічними та фінансовими  функціями  Excel. 

Мета:  опанувати основні прийоми роботи з логічними та фінансовими функціями електронних 
таблиць Excel. 

Хід роботи: 
Завдання 1:  У новому аркуші з іменем «Абітурієнт» створіть таблицю даного зразка. Визначте 
результат: поступив на бюджет, контракт чи взагалі не поступив до ВУЗу абітурієнт. В діапазоні Е4:Е7 
порахуйте суму балів по функції СУММ 

 

Завдання 2 . За допомогою табличного 
процесора Microsoft Excel створіть таблицю-тест 
для перевірки знань з інформатики. Таблиця 
має містити 12 запитань, на кожне з яких можна 
відповісти «так» чи «ні». Після надання 
відповідей на запитання автоматично 
заповнюється стовпець «Бали»  (1 бал — за 
правильну відповідь і 0 — за неправильну). 
Оцінка за розв’язання тесту дорівнює сумі 
отриманих балів.  
Приклад таблиці, що складається з трьох 
запитань до виконання тесту: 
 
Завдання 3: Клієнтові банку необхідно 
накопичити 400 000 грн. за 4 роки. Клієнт 
зобов'язується вносити на початку кожного 
місяця постійну суму під 9% річних. Якою 
повинна бути ця сума? 

Розв’язання 
Для визначення щомісячних виплат 
застосовується функція ПЛТ з аргументами: 
Ставка = 9%/12; Кпер = 4*12 = 24; Бс = 400; Тип = 
1, оскільки внески пренумерандо. Тоді 
величина щомісячних виплат дорівнює: = ПЛТ 
(9%/12; 48; ; 400; 1) = - 6,902 тис. грн (див. 
рис.1). 
Завдання 4. Клієнт банку здійснює позику у 
розмірі 5000 грн. під 6% річних на 6 місяців. 
Визначити щомісячні платежі клієнта. Платежі 
здійснюються в кінці місяця. 

Мал.1 



 
Розв’язання 

Для визначення щомісячних платежів клієнта скористаємося функцією ПЛТ: = ПЛТ (6%/12; 6; -5000) = 
847,98 грн. 
Відзначимо, що для банку виданий кредит – це негативна величина, а розраховані щомісячні 
надходження від клієнта – позитивна величина. 
 

Завдання 5. Організація взяла позику в банку в розмірі 500 тис. грн. на 10 років під 10,5% річних; 
відсотки нараховуються щомісячно. 
Визначити суму виплат по відсотках за перший місяць і за третій рік періоду. 

Розв’язання 

Для обчислення суми платежів по відсотках за необхідні періоди скористаємося функцією ОБЩПЛАТ. 

Аргументи функції: Кол_пер = 10*12 = 120 місяців; Ставка = 10,5%/12;  Нз = 500000; Тип = 0; для 

виплати відсотків за 1-й місяць Нач_период = 1 і Кон_период = 1. Для виплати відсотків за 3-й рік 

Нач_период = 25 і Кон_период = 36. 

Виплата за перший місяць складе: = 

ОБЩПЛАТ(10,5%/12; 120; 500; 1; 1; 0)= 

- 4,375 тис. грн. 

Сума виплат по відсотках за третій рік 

періоду складе: = ОБЩПЛАТ 

(10,5%/12; 120; 500; 25; 36; 0) = - 

44,143 тис. грн. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Висновок: __________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
Оцінка: __________ 

 

 


