
Тема дисципліни:  Автоматизація виробничих завдань у галузі професійної діяльності 

ІНСТРУКЦІЙНА КАРТА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ № 8 

Тема: Використання текстових, математичних, статистичних функцій та функцій 

дата і час для оброблення інформації в електронних таблицях  

Мета: навчитися використовувати математичні  та статистичні функції для оброблення 

інформації в електронних таблицях 

Забезпечення заняття: 

Роздатковий матеріал: інструкційні картки із завданнями.  

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

Excel. 

Література:  Інформатика і комп’ютерна техніка, Бережна О.Б., Навч.посіб. част.,  1 Харків: 

ХНЕУ ім. С.Кузнеця, 2017, 126 с. 

Питання для актуалізації опорних знань 

1. Як виконати розрахунки  в Excel? 

2. Які категорії функцій пропонує табличний процесор? 

3. Перелічити  функції, що входять до категорії математичних. 

4. Перелічити  функції, що входять до категорії статистичних. 

5. Перелічити  функції, що входять до категорії текстових. 

6. Перелічити  функції, що входять до категорії дата і час 

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  практичної роботи з методичними рекомендаціями: 
Завдання 1. Використання математичних функцій  для розрахунків в ЕТ. 

1. Завантажити табличний процесор Excel.  

2. Перейменувати робочий аркуш Лист 1 надавши назву 

Матем.функції.  
Задача 1. Обчислення функції F(x)=x

2
+y

3
. 

1. Заповнити даними клітинки робочого аркуша згідно 

малюнка. 

2. Використовуючи прогресію заповнити значення 

стовпчиків X та Y з кроком 0,5  кінцеве значення 1. Для 

цього на вкладці Главная потрібно натиснути  кнопку 

Заполнить, вибрати прогрессия і у вікні Прогрессия 

ввести дані згідно малюнка 

 

3. Виконати обчислення функції F(x)=x
2
+y

3
 

використовуючи математичну функцію СТЕПЕНЬ. 
Для цього потрібно в клітинці С3 ввести формулу 

=СТЕПЕНЬ(A3;2)+СТЕПЕНЬ(B3;3). Для виклику 

функції СТЕПЕНЬ потрібно перейти на вкладку 

Формулы, обрати категорію Математические та зі 

списку вибрати функцію СТЕПЕНЬ. Заповнити 

поля вікна функції згідно малюнка.  

 

Результат обчислень показаний на малюнку. 

  



Задача 2. Обчислення функції F(x, y)=sin 2X - cos Y. 
1. Виконати обчислення функції F(x, y)=sin 2X - cos Y. Значення для x, y в межах  від 0 до 

2; крок 0,5. При виконані даного завдання використовувати заповнення за допомогою 

прогресії, математичні функції SIN та  COS  

    
Результат виконання обчислень функції. 

 

2. Змінити значення  x та  y в клітинках E3 F3, 

наприклад на  2.  З’ясувати, яким чином змінився  

результат обчислень в клітинці G3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 2.  Використання статистичних функцій  для розрахунків в ЕТ. 

1. Перейти на аркуш Лист 2 надавши назву Стат.функції.   

2. Побудувати ЕТ  за зразком. 

 
3. Виконати обчислення за формулами: 

 Разом: = СУММ(B2:B4)  Серед.значення: =СРЗНАЧ(B2:B4) 

 Мін.витрати: =МИН(B2:B4)  Макс.витрати: =МАКС(B2:B4) 

 Сума за квартал: =СУММ(B2:G4) Ранг: =РАНГ.РВ(H2;$H$2:$H$4) 

 Кіл-ть місяців сума яких більше 9000: =СЧЁТЕСЛИ(H2:H4;">9000") 

Завдання 3. Використання текстових функцій  в ЕТ. 

1. Перейти на  аркуш Лист 4 надавши назву Текст.функції.  

Задача 1. Використання текстових функцій для зміни регістра тексту. 

1. В клітинку А1 ввести текст «НаЗва СпеціальНості», застосовуючи до окремих 

символів верхній регістр.  

2. В клітинку С1 ввести формулу ПРОПИСН для перетворення літер тексту в прописні.  На 

вкладці Формулы в Библиотеке функций обрати категорію Текстовые і далі  потрібну 

функцію. У вікні Аргументы функции ввести адресу клітинки та натиснути ОК. 



В клітинку С2 ввести формулу ПРОПНАЧ для перетворення перших літер тексту в 

прописні.   

В клітинку С3 ввести формулу СТРОЧ для перетворення літер тексту в рядкові.   

    
Задача 2. Використання текстових функцій для поєднання тексту з різних клітинок. 

1. Ввести дані в діапазон клітинок А5:С8 згідно малюнка. 

 
2. В клітинці Е5 застосувати формулу для поєднання вмісту клітинок А5; В5;С5. Для 

цього в Библиотеке функций обрати категорію Текстовые і далі  функцію СЦЕПИТЬ. У 

вікні Аргументы функции ввести адреси клітинок та  в лапках встановити знаки прогалин,   

натиснути ОК. 

 
Використовуючи маркер автозаповнення поширити формулу до клітинки Е8 

Задача 3. Використання текстової функції СЖПРОБЕЛЫ. 
1. В клітинку А10 ввести текст Новомосковський  кооперативний   коледж    

економіки    та    права, вставляючи між словами по 2, 3, 4, 5, 6 прогалин. 

2. В клітинку А11 ввести  формулу =СЖПРОБЕЛЫ(A10).   Декілька пропусків 

перетворюються в один, початкові і кінцеві пропуски зникають. Цю формулу корисно 

використовувати при копіюванні даних  із зовнішньої бази. 
Задача 4. Використання текстової функції ДЛСТР. 

1. Визначити довжину вмісту клітинок  А10 та А11. Для цього потрібно в клітинках 

Е10 та Е11 ввести формули =ДЛСТР(A10) та  =ДЛСТР(A11). 
Завдання 4.  Використання функцій дату та часу для розрахунків в ЕТ. 

1. Перейти на аркуш Лист 4 надавши назву Функції дата час.  

2.  Створити таблицю за зразком та виконати розрахунки у стовпчику Результат. 

Назва функції Функція Аргумент Результат 

Поточна дата (сьогодні) СЕГОДНЯ відсутні  



Дата ДАТА 03.11.2021  

Час ВРЕМЯ 15:45:30  

Хвилини МИНУТЫ 16:45:30  

Рік ГОД 18.10.2021  

Місяць  МЕСЯЦ 18.10.2021  

День ДЕНЬ 19.10.2021  

Номер дня тижня ДЕНЬНЕД 20.10.2021  

Кількість днів між двома датами ДНЕЙ360 22.10.2021  

 Для цього в Библиотеке функций обрати категорію Дата и время і далі  потрібну 

функцію. 

3. Виконати збереження файлу під назвою Prakt8 Excel-Прізвище.xls у вашу папку. 

4. Вимкнути комп’ютер. 

Домашнє завдання: 

Задача Обчислення  біоритмів. Існує теорія, що життя людини підкоряється трьом 

циклічним процесам, які називають біоритмами. Ці цикли описують три сторони самопочуття 

людини: фізичну, емоційну, інтелектуальну. Біоритми нашого організму є синусоїдальною 

залежністю. Зльотам графіку відповідають сприятливі дні. Точки, що відповідають дням, у 

які графік перетинає вісь абсцис (вісь х), є критичними. За точку відліку всіх біоритмів 

беруть день народження людини. У цей момент всі біоритми перетинають вісь абсцис, 

оскільки процес появи на світ дуже важкий для людини. Фізичні біоритми характеризують 

життєві сили людини. Періодичність ритму складає 23 дні. Обчислюється за формулою 

F(x)=sin(2pi*x/23), де х – вік людини в днях. Емоційний біоритм характеризує внутрішній 

настрій людини, її збудливість, здатність емоційного сприйняття оточуючого світу. 

Тривалість періоду емоційного циклу складає 28 днів, обчислюється за формулою 

F(x)=sin(2pi*x/28). Третій біоритм характеризує розумові здібності, інтелектуальний стан 

людини. Його циклічність – 33 дні. Обчислюється за формулою F(x)=sin(2pi*x/33) 

1. Обчислити власні біоритми на 

поточний місяць. До електронної таблиці 

ввести дату свого дня народження, дати 

поточного місяця, після чого, 

використовуючи автозаповнення, заповнити 

клітинки стовпчика датами поточного місяця.  

2.  У клітинках C2, D2, E2 записати формули: 

 фізичний цикл: =SIN(2*ПИ()*ДНЕЙ360($A$2;B2)/23), 

 емоційний цикл: =SIN(2*ПИ()*ДНЕЙ360($A$2;B2)/28), 

 інтелектуальний цикл: =SIN(2*ПИ()*ДНЕЙ360($A$2;B2)/33). 

Уводячи формули, використовуйте математичну функцію РІ(), результатом якої є число π, 

округлене до 15 знаків після коми. 

3. Побудувати графіки, що ілюструють, як змінюється протягом поточного місяця 

фізичний, емоційний та інтелектуальний стани.. За допомогою графіків визначити, чи є у 

цьому місяці критичний з точки зору біоритмів день, тобто такий день, у який всі три графіки 

перетинають вісь х. 

Література: 
 Войтюшенко Н. М., Інформатика і комп’ютерна техніка: навч. пос. / Н. М. Войтюшенко, А. І. 

Остапець. – [2-ге вид.]. – К.: Центр учбової літератури, 2009., ст..219-225 

  

Викладач ____________П.І.Матушкіна 


