
Тема дисципліни:  Моделі і моделювання. Аналіз та візуалізація даних. 

ІНСТРУКЦІЙНА КАРТА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ № 7 

Тема заняття: Розв’язування  задач оптимізації. 

 Мета заняття: навчити студентів розв’язувати задачі оптимізації  використовуючи табличний 

процесор.  

Забезпечення заняття: 

Роздатковий матеріал: інструкційні картки із завданнями.  

Технічні  та програмні засоби навчання:  персональні комп'ютери,  ОС Windows XP,  табличний 

процесор Excel. 

Література: 

1. Інформатика 10 клас.: Й.Я. Ривкінд, Т.І.Лисенко, Л.А.Черникова, В.В. Шакотько – К.: 

“Генеза ”, 2018 с.210  

Питання для актуалізації опорних знань: 

1. Які задачі називаються задачами оптимізації? 

2. З яких етапів складається розв’язування задач оптимізації? 

3. Які задачі оптимізації ви розв’язували під час вивчення різних предметів? 

4. Які задачі оптимізації ви розв’язували в повсякденному житті? 

5. Який алгоритм розв’язування задачі оптимізації з використанням табличного процесора? 

Правила техніки безпеки 
Перед початком роботи потрібно перевірити робоче місце, підключення пристроїв комп’ютера. Комп’ютери 

вмикати з дозволу викладача. Під час роботи потрібно дотримуватися правил експлуатації комп’ютерної техніки. 

По закінченню роботи вимкнути комп’ютери і залишити робоче місце в порядку.  

Зміст завдання: 

І. Розв’язування задач оптимізації. 

Задача 1. Підприємство випускає столи двох моделей: A і B. Для випуску одного столу моделі A 

потрібно 3 одиниці сировини та 2 одиниці машинного часу. Для випуску одного столу моделі B: 4 

одиниці сировини та 5 одиниць машинного часу. Прибуток від реалізації одного столу моделі A 

складає 2 грошові одиниці, столу моделі B - 4 грошові одиниці. На підприємстві на тиждень наявні 

1700 одиниць сировини та 1600 одиниць машинного часу. Визначити, яким повинен бути план 

виробництва на тиждень, щоб підприємство отримало максимальний прибуток. 

Методичні рекомендації та порядок виконання 

Математична модель даної задачі. 

Нехай x1 - кількість столів моделі А, випущених за тиждень, а x2 – кількість столів моделі B. 

Щотижневий прибуток від реалізації такої кількості продукції виражатиметься значенням функції: Z 

= 2 * x1 + 4 * x2. Функція Z - це цільова функція. Для того щоб підприємство мало максимальний 

прибуток, потрібно, щоб функція Z набула максимального значення. 

Запишемо систему обмежень на ресурси для даного плану виробництва. Обмеження на 

сировину виражаються нерівністю: 3 * x1 + 4 * x2 ≤1700. 

Обмеження на машинний час: 2 * x1 + 5* x2 ≤1600. 

Крім того, очевидно, що x1 і x2 можуть набувати тільки невід’ємних значень. 

Система обмежень: 

 

Потрібно знайти такі значення змінних x1 та x2, за яких будуть виконуватися нерівності в 

системі обмежень, а цільова функція Z набуде максимального значення. 

Виконання задачі за допомогою табличного процесора Excel. 

1. Відкрийте вікно табличного процесора. 

2. Увести змінні x1 та x2  у клітинки В2 та В3, увести у 

клітинки С2 і С3 значення 0 для змінних x1 та x2.  

3. Увести показники n1 та n2  у клітинки В5 та B6. 

Увести формули, що відповідають нерівностям системи 

обмежень, наприклад увести у клітинку С5 формулу 



=3*С2+4*С3, що відповідає лівій частині першої 

нерівності системи, а у клітинку С6 - формулу 

=2*С2+5*С3, що відповідає лівій частині другої нерівності 

системи.  

4. Увести формулу, що 

відповідає цільовій функції, 

наприклад увести у клітинку С8 

формулу =2+С2+4*С3. 

 

5. Виконати послідовність команд: Данные→ Анализ → Поиск 

решения. 

6.  Заповнити поля та встановити позначки елементів керування вікна Параметры поиска 

решения відповідно до умови задачі. 

             
 

7. Натиснути кнопку Найти решение. 

8. Після цього у клітинках із значеннями змінних (клітинки С2 і С3) за спеціальним 

алгоритмом будуть змінюватися значення так, щоб значення у клітинці С8 стало оптимальним 

відповідно до умови задачі. 

 

Для розглянутої задачі цільова функція набуде максимального значення 1400 при значеннях 

змінних х1 = 300 та х2 = 200. При цьому ліві частини нерівностей системи обмежень (клітинки С2 і 

С3) матимуть граничні значення: 1700 та 1600. 



Отже, за оптимального плану потрібно щотижнево виготовляти 300 столів моделі А та 200 

столів моделі В. При цьому буде повністю використано наявні виробничі ресурси, а підприємство 

отримає максимальний прибуток - 1400 грошових одиниць. 

Задача 2.  

Методичні рекомендації та порядок виконання 

 

12. Роботу зберегти у файлі з назвою ПР 7 в папці з назвою вашої групи. Закрити вікно 

табличного процесора. 

Вимкнути комп’ютер. 

Домашнє завдання: 

1. Повторити теоретичний матеріал підручник:  Інформатика 10 клас.: Й.Я. Ривкінд, 

Т.І.Лисенко, Л.А.Черникова, В.В. Шакотько – К.: “Генеза ”, 2018 с ?? 

2. Підручник: стор. 68,  задача 2, 4. Збережіть розв’язок задач у файл з іменем ДЗ до ПР 7. 

Викладач  __________П.І.Матушкіна 


