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Урок  № 78-79 

 

Тема: «Пошук розв’язку та підбір параметрів»  

 

Мета уроку:  

• Сформувати в учнів поняття про роботу інструменту «пошук рішення» в Excel;  

• Розвити і закріпити навички роботи з інструментом «підбір параметру»;  

• 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. 

Бесіда за запитаннями: 

- Розкрийте призначення інструменту «пошук рішення» 

- Розкрийте призначення інструменту «підбір параметру» 

- Розкрийте алгоритм  активізації інструменту «пошук рішення» 

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. 

Виконуючі завдання даної практичної роботи, Ви опануєте основні прийоми 

роботи з інструментами розв’язку лінійніх рівнянь, економічних задач тощо. Це дасть 

Вам розширити професійні знання та навички в опануванні обраної професії. 

 

ІV. Виконання практичної роботи. 

«Зошит для лабораторно-практичних робіт», лабораторно-практична робота № 14 

 

VІ. Домашнє завдання: Сам.впр. 5 (к.з.) для зворотнього зв’язку використовувать ел. 

пошту   2573562@ukr.net 

mailto:2573562@ukr.net


Мал.

1 Мал.2 

Лабораторно-практична робота №14. 
Тема: Пошук рішення та підбір параметрів. 
Мета: опанувати основні прийоми роботи з засобами «пошук рішення» та «підбір параметрів» 
на прикладі вирішення практичних задач. 
Хід роботи: 
1. Задача (Пошук рішення) : Планування випуску продукції. 
Для виготовлення виробів х, у, z використовують три види сировини: I, II, III. У таблиці задано 
норми витрат сировини на один виріб кожного виду, ціна одного виробу, а також кількості 
сировини кожного виду, яку можна використати. Скільки виробів кожного виду потрібно 
виготовити, щоб прибуток був максимальний (п — номер варіанту)? 

Вид сировини X Y Z Загальна кількість сировини 

І 18 15 12 360 - n 

ІІ 6 4 8 192 

ІІІ 5 3 3 180 + n 

Ціна 9 10 16  

Розв’язок: 
1. Задача  є задачею лінійного програмування. Вона розв'язується за допомогою інструмента 
Пошук розв'язку (Solver). 
Математична модель задачі. Позначимо через х, у, z шукані кількості виробів трьох видів. 
Потрібно визначити х, у, z, для яких досягається максимум функції прибутку 
F = 9x+ 10у + 16z за таких обмежень: 
18х +15у + 12z<= 360 – n 
6х + 4y + 8z <= 192 
5х +3у + 3z <= 180 + n 
х, у, z >= 0; х, у, z — цілі.  
Розв'язування. Потрібно виконати такий алгоритм: 
1) клітинкам Al, В1, СІ присвоїти імена х, у, z командами Формула - група «Определённые имена» - 
«Присвоить имя» - Присвоїти - Ввести х - ОК і т.д.; 
(мал.1) 
2)  у клітинку D1 ввести формулу =9*x+10*y+16*z;  
3)запускаємо програму Пошук розв'язку з меню Данные- Анализ -  Пошук рішення. 
Якщо команда відсутня її треба вмикнути,  виконавши команду: 
Файл - Параметри – Надстройки – Перейти – обираємо опцію «Поиск решения» (мал..2) - ОК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) 

задати адресу цільової 
клітинки D1 і зазначити дію доcягнення максимуму 
функції ; 
5) задати клітинки, де має міститися розв'язок: х; 
у; z; 



6) за допомогою кнопки Додати додати обмеження у вигляді шести нерівностей (значення n 
підставити конкретне): 
х <= (360 - п - 15*у - 12*z)/18 
у <= (192 - 6*х - 8*z)/4 
z <= (180 + n - 5*х - 3*у)/3 
х>=0;у >= 0; z >= 0 
х — ціле; у — ціле; z — ціле; 
 
8) натиснути на кнопку Параметри і задати, 
що модель лінійна, отримати розв'язок, натиснувши на кнопку Виконати.  
Для п = 0 відповідь (у клітинках А1, В1, СІ, D1) така: х = 0, у = 8, г = 20, f = 400. 
 
У висновку дайте відповідь: Який максимальний прибуток буде отримано. 

 
2. Задача (Метод добирання параметрів): Нарахування зарплати. 
У відомості нарахування зарплатні є прізвища 6-8 працівників, які мають один із трьох 
кваліфікаційних розрядів: 1,2,3. Денна тарифна ставка залежить від розряду так: 
                           12, якщо розряд = 3; 
Ставка =            10, якщо розряд = 2; 
                           8 , якщо розряд = 1. 
Протягом місяця працівники зайняті різну кількість днів. Треба внести кількість відпрацьованих 
днів і нарахувати зарплатню працівникам, якщо відрахування (податки) становлять 13 % від 
нарахувань. Скласти бухгалтерську відомість. 
 
Розв’язок: 

1. Створіть нову книжку, назвіть аркуш Зарплатня і задайте режим відображення формул. 

2. Створіть список користувача з прізвищами шести працівників. Не можна вводити дані, 

дивлячись на таблицю (данні таблиці повинні вводитись за допомогою формул): 



 
3.  Адреси                                Дані  
А1                                      Відомість нарахування зарплати від 
Е1                                      =СЕГОДНЯ()  
Примітка: введіть дату і виберіть для неї формат 
В2                                     Тарифні ставки 
D2                                      8 
E2                                      10 
F2                                      12 
G2                                     0,13 
A3                                     Номер 
B3                                     Прізвище 
C3                                     Розряд 
D3                                    Днів 
E3                                     Тариф 
F3                                     Нараховано 
G3                                    Відрахування 
H3                                    Видати 
A4                                     1 
B4                                     <Конкретне прізвище 1> 
C4                                    <Конкретний розряд: 1,2,3>  
D4                                    <Кількість відпрацьованих днів> 
A5                                     2 
B5                                     <Конкретне прізвище 2> 
C5                                     <Конкретний розряд: 1,2,3>  
D5                                     <Кількість відпрацьованих днів>          і т.д. 
4. Уведіть формули розв'язування задачі: 
E4                                = ЕСЛИ(С4=1;$D$2; ЕСЛИ(С4=2;$E$2; ЕСЛИ (С4=3;$F$2))) 
F4                                = D4*E4 
G4                               = F4*$G$2 
H4                               = F4-G4 
5. Скопіюйте формули в усю робочу таблицю. 
6. Уведіть формули для обчислення балансу: 
D10                            Всього  
F10                            <обчисліть суму в стовпці F> 
G10                           <обчисліть суму в стовпціG> 



H10                           <обчисліть суму в стовпці Н> 
H12                           = G10+H10 
H13                           = ЕСЛИ(Н12=F10;"OK";"Помилка") 
7. Скільки всього нараховано зарплатні? Чи збігається баланс? Скільки повинен отримати другий 
працівник? 
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
8. Скопіюйте таблицю на другий аркуш і підвищить оплату праці (тарифні ставки) всім 
категоріям на три одиниці і зменшить відрахування на 2%. 
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
9. Скільки тепер всього нараховано зарплатні?Чи збігається баланс тепер?Скільки тепер 
отримає другий працівник? 
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 

Висновок: ______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
Оцінка: __________ 

 


