
Тема дисципліни:  Автоматизація виробничих завдань у галузі професійної діяльності 

ІНСТРУКЦІЙНА КАРТА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ № 12 

Тема: Використання  логічних функцій  для оброблення інформації в електронних 

таблицях 

Мета: навчитися використовувати логічні 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 логічних. 

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: 
Задача 1. Визначення  густоти населення країн. 

1. Завантажити табличний процесор Excel.  

2. Перейменувати робочий аркуш Лист 1 надавши назву Задача 1. 

3. Побудувати електронну таблицю згідно малюнка. 

Країна  
Площа, 

 тис.кв.км. 

Населення, 

млн.чел 

Середня густота 

населення країни 
Різниця Висновок 

Франція 552 56,5       

Великобританія 244 57       

Бельгія 31 10       

Швеція 450 8,5       

Румунія 238 23,2       

Україна 603 41,7    

4. Виконати обчислення в таблиці за формулами: 

 Середня густота: = площа країни / населення країни або =B2/C2; 

 Різниця: = 40 - середня густота країни, де 40 - середня густота населення Землі,  

осіб/км² або =40-D2; 

 Висновок: =  якщо середня густота країни більше 0 - в клітинці вивести напис «с.г. 

країни менша за с.г. Землі», якщо менше 0, то вивести напис «с.г. країни більше за с.г. Землі». 

Застосування функції ЕСЛИ поданий на малюнку.  

 
Задача 2. Присвоєння спортивного звання за результатами змагань зі стрільби 

Таблиця «Розряді нормативи( стрільба з пневматичного пістолета, чоловіки)» 



 

Індекс Вправа МС КМС 1 розряд 2 розряд 3 розряд 

ПП-2 
Стрільба по мішені з чорним 

колом, 4- пострілів, дистанція 10 м 
383 373 362 350 335 

1. Перейменувати робочий аркуш Лист 2 надавши назву Задача 2. 

2. Побудувати електронну таблицю згідно малюнка. 

3. Виконати обчислення в таблиці за формулою:  

=ЕСЛИ(C3>=383;"МС";ЕСЛИ(И(C3<383;C3>=373);"КМС";ЕСЛИ(И(C3<373;C3>=362);

"1 розряд";ЕСЛИ(И(C3<362;C3>=350);"2 розряд";"3 розряд")))) 

4. Змінити числові дані в стовпчику С Результат(очки). Переглянути роботу формули. 

Задача 3. Визначення кращого слідчого. 

1. Перейменувати робочий аркуш Лист 3 надавши назву Задача 3. 

2. Побудувати електронну таблицю згідно малюнка. 

Прізвище 

слідчого 

Кількість 

справ 

Кількість  

розкритих справ 

Кількість  

нерозкритих справ 

Відсоток 

розкриваємості 

Кращий 

слідчий 

Шевченко 45 42       

Заєць 38  35      

Сидоренко 42  36      

Шевчук 34  30      

Яковлев 50 41    

3. Виконати обчислення в таблиці за формулами: 

 Кількість нерозкритих справ  = Кількість справ - Кількість  розкритих справ; 

  Відсоток розкриваємості = Кількість  розкритих справ / Кількість справ; 

 Кращий слідчий - якщо Відсоток розкриваємості більше 90%, в формулі надрукувати 

текст «найкращий», в іншому випадку - «покращити результат». (див. малюнок). В рядку 

формул відображається формула:=ЕСЛИ(E2>90%;"Найкращий";"Покрашити 

результат") 

 
 

4. Виконати збереження файлу під назвою Prakt12 Excel-Прізвище.xls у вашу папку. 

5. Вимкнути комп’ютер. 



Домашнє завдання: 

Задача «Оцінка тестування групи студентів з дисципліни «Інформатика і 

комп’ютерна техніка». Критерії  виставлення  оцінки тестування знань  та приклад 

оформлення вирішення задачі наведені на малюнку. Розрахунки  виконуються за  

формулами: 

 Оцінка =ЕСЛИ(И(F3>=30;F3<=50);$B$3;ЕСЛИ(И(F3>50;F3<=80);$B$4;ЕСЛИ(И 

(F3>80 ;F3<=100);$B$5;"незадовільно (2)"))) 

 Кількість оцінок «відмінно» =СЧЕТЕСЛИ(G3:G9;"=відмінно 5) 

 Кількість оцінок «добре» =СЧЕТЕСЛИ(G3:G9;"=добре 4) і  аналогічно для наступних 

показників  

 Відсоток якісних оцінок ("4","5") = (Кількість оцінок "відмінно" + Кількість оцінок 

"добре") / (Кількість оцінок "відмінно" + Кількість оцінок "добре" + Кількість оцінок 

"задовільно" + Кількість оцінок "незадовільно") *100; 

 Середній бал у групі студентів = (Кількість оцінок "відмінно" * 5 + Кількість оцінок 

"добре" * 4+ Кількість оцінок "задовільно" * 3 + Кількість оцінок "незадовільно" * 2) / 

(Кількість оцінок "відмінно" + Кількість оцінок "добре" + Кількість оцінок "задовільно" + 

Кількість оцінок "незадовільно") 

Для останніх двох показників встановити два десяткових знака після коми. 

 
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 


