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По яс ню валь на за пис ка

Ме та та зав дан ня про філь но го нав чан ня 
з інформа ти ки

Нав чаль на про гра ма при зна че на для ор га ні за ції вивчення кур су 
ін фор ма ти ки за ви бо ром в 11–12 кла сах за галь но ос віт ніх нав-
чаль них за кла дів в об ся зі 52 год. Про гра ма роз роб ле на від по від-
но до За ко ну Ук ра ї ни «Про за галь ну се ред ню ос ві ту»,  Кон цеп ції 
про гра ми ін фор ма ти за ції за галь но ос віт ніх нав чаль них за кла дів, 
комп’ютеризації сіль ських шкіл [1], Кон цеп ції за галь ної се ред-
ньої ос ві ти (12-річ на шко ла) [3], Дер жав но го стан дар ту ба зо вої 
і пов ної се ред ньої ос ві ти [4] та Кон цеп ції про філь но го нав чан ня 
в стар шій шко лі [2].

Згід но Кон цеп ції про гра ми ін фор ма ти за ції за галь но ос віт ніх нав-
чаль них за кла дів, комп’ютеризації сіль ських шкіл [1] у 12-річ ній 
про філь ній шко лі нав чан ня ін фор ма ти ки має бу ти про фе сій но 
спря мо ва не, тоб то ди фе рен ці йо ва не за об ся гом і змі стом за леж-
но від ін те ре сів і спря мо ва но сті до про фе сій ної під го тов ки шко ля-
рів. Ви пу ск ни ки кла сів більшості за зна че ни х про фі лів нав чан ня 
у май бут ньо му пра цю ва ти муть у га лу зі на ук про жит тя та ме дич-
них на ук, де до мі ную чи ми ви да ми ді яль но сті є:

до слі джен ня за галь них вла сти во стей і за ко но мір но стей роз-
ви тку при род них об’єктів;
здій снен ня сис те ма ти за ції жи вих іс тот;
оці ню ван ня впли ву на при род ні про це си різ них фак то рів;
оці ню ван ня на слід ків різ них ви дів ді яль но сті лю ди ни;
про гно зу ван ня впли ву різ них явищ на при род ні про це си;
при йнят тя оп ти маль них рі шень під час розв’язування про-
фе сій них за дач;
ор га ні за ція та ра ціо наль не пла ну ван ня сво єї про фе сій ної ді-
яль но сті;
здій снен ня за хо дів що до впро ва джен ня но вої тех ні ки та но-
вих ін фор ма цій них тех но ло гій;
роз роб лен ня шля хів ви хо ду з різ но ма ніт них про фе сій них 
си туа цій;
до слі джен ня фі зич них і фі зи ко-хі міч них явищ у жи вих ор га-
ніз мах, впли ву різ них фі зич них фак то рів на жи ві сис те ми;
під го тов ка і про ве ден ня біо ло гіч них та хі міч них до слі джень;
роз гляд і ви рі шен ня пи тань, пов’язаних з охо ро ною нав ко-
лиш ньо го се ре до ви ща та  збіль шен ням йо го ба гатств.
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От же, під час нав чан ня уч нів ін фор ма ти ки в про філь ній шко лі 
для підготовки до їхньої май бут ньої про фе сій ної ді яль но сті в га-
лу зі на ук про жит тя та ме дич них на ук слід за без пе чи ти фор му-
ван ня та ких ін фор ма тич них ком пе тен цій, як:

за сто со ву ван ня ін фор ма цій них тех но ло гій в нав чан ні та по-
всяк ден но му жит ті;
по бу до ва ін фор ма цій них мо де лей і до слі джен ня їх за со ба ми 
ІКТ;
умін ня да ва ти оцін ку про це су й ре зуль та там ін фор ма цій но-
тех но ло гіч ної ді яль но сті;
умін ня вра хо ву ва ти за ко но мір но сті пе ре бі гу ін фор ма цій них 
про це сів у сво їй ді яль но сті;
во ло дін ня на вич ка ми ана лі зу та оці ню ван ня ін фор ма ції з ог-
ляду на прак тич ну та осо би стіс ну зна чи мість;
ро зу мін ня сут но сті ін фор ма цій но го під хо ду під час до слі-
джен ня об’єктів різ но ма ніт ної при ро ди, знан ня ос нов них ета-
пів сис тем но-ін фор ма цій но го ана лі зу;
ово ло дін ня ос нов ни ми ін те лек ту аль ни ми опе ра ція ми, та ки-
ми, як ана ліз, по рів нян ня, уза галь нен ня, син тез, фор ма лі за-
ція по ві дом лень, ви яв лен ня при чин но-на слід ко вих зв’язків;
ро зу мін ня сут но сті тех но ло гіч но го під хо ду до ор га ні за ції ді-
яль но сті;
знан ня особ ли во стей ав то ма ти зо ва них тех но ло гій ін фор ма-
цій ної ді яль но сті;
ро зу мін ня прин ци пів ро бо ти, ха рак те ри стик і об ме жень тех-
ніч них при стро їв, при зна че них для ав то ма ти зо ва но го і ав то-
ма тич но го ви ко нан ня ін фор ма цій них про це сів.

Зазначимо, що володіння цими інформатичними компетенція-
ми є також основою успішної професійної діяльності в тих га- 
лузях, в яких працюватимуть учні з класів інших чотирьох про-
філів: фізико-математичного, математичного, фізичного та еко-
номічного.

Ме тою кур су ін фор ма ти ки за ви бо ром «Microsoft Excel у про-
філь ній шко лі» є фор му ван ня в уч нів згаданих ви ще ін фор ма-
тич них ком пе тен цій че рез на дан ня тео ре тич ної ба зи знань і 
ви роб лен ня прак тич них на ви чок з ви ко ри стан ня таб лич но го 
про це со ра для оп ра цю ван ня ре зуль та тів нау ко вих до слі джень, 
розв’язування прак тич них за дач з при род ни чої те ма ти ки.
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Зав дан ня кур су:

фор му ван ня знань і сис те ма ти за ція при йо мів об роб ки да них 
за до по мо гою про грам них за со бів;
ви роб лен ня на ви чок та вмінь сві до мо го ви ко ри стан ня су час-
них комп’ютерних ін фор ма цій них за со бів і тех но ло гій для 
ство рен ня й оп ра цю ван ня чи сло вих да них;
за без пе чен ня між пред мет них зв’язків ін фор ма ти ки з біо ло -
гією, еко ло гі єю, хі мі єю;
фор му ван ня в уч нів нау ко во го сві то гля ду, пот ре би в са мо ос-
ві ті, іні ціа ти ви;
під го тов ка уч нів до ви ко ри стан ня ін фор ма цій них тех но ло гій 
у май бут ній про фе сій ній ді яль но сті;
ор га ні за ція про фо рі єн та цій ної ро бо ти з уч ня ми, за без пе чен-
ня про фе сій но го са мо ви зна чен ня.

Струк ту ра нав чаль ної про гра ми

Про гра ма по бу до ва на на прин ци пах не пе рерв но сті, на ступ но сті 
та «спі раль но го під хо ду», тоб то во на пе ред ба чає пос тій не онов-
лен ня знань, умінь та на ви чок, а та кож по вер нен ня до ра ні ше вив-
че но го ма те ріа лу на якіс но но во му рів ні.

Фун да мен том кур су ін фор ма ти ки за ви бо ром «MS Excel у про філь-
ній шко лі» є знан ня, вмін ня і на вич ки, які ма ють бу ти сфор мо ва ні 
під час вивчен ня ба зо во го кур су ін фор ма ти ки (9 клас), а са ме [4]:

знан ня про іс то рію, бу до ву і сфе ри за сто су ван ня комп’ю те рів; 
умін ня пра цю ва ти в гра фіч ній обо лон ці опе ра цій ної сис те ми 
з фай ла ми, ка та ло га ми, дис ка ми;
умін ня пра цю ва ти з го лов ним ме ню при клад них про грам;
уяв лен ня про при зна чен ня та ос нов ні опе ра ції, які мож на ви-
ко ну ва ти за до по мо гою тек сто во го ре дак то ра;
умін ня ре да гу ва ти не склад ні тек сто ві до ку мен ти за до по мо-
гою тек сто во го ре дак то ра.

Ниж че на ве де на струк ту ра нав чаль ної про гра ми та орі єн тов ний 
роз по діл нав чаль но го ча су.

№ Роз ді ли, те ми Кіль кість го дин

1 Ос но ви ро бо ти в се ре до ви щі таб лич но го 
про це со ра 4

2 Розв’язування роз ра хун ко вих за дач
2.1. Ба зо ві опе ра ції з об роб ки да них
2.2. Ви ко ри стан ня вбу до ва них функ цій

3
3

6
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№ Роз ді ли, те ми Кіль кість го дин

3 Ана ліз да них
3.1. По бу до ва діа грам
3.2. Ви ко ри стан ня функ цій ТП для ро бо ти 

   з ба зою да них
3.3. Об чис лен ня під сум ко вих по каз ни ків
3.4. Розв’язування за дач на під бір па ра мет ра
3.5. Розв’язування оп ти мі за цій них за дач

2

2
3
5
7

19

4 Ста ти стич на об роб ка ек спе ри мен таль них 
да них
4.1. Ви зна чен ня ос нов них ста ти стич них ха рак те-

    ри стик ви бір ки
4.2. Ос но ви ко ре ля цій но го ана лі зу

5
4

9

5 Мак р о си та функ ції ко ри сту ва ча
5.1. Ство рен ня та ви ко ри стан ня мак ро сів
5.2. Розв’язування за дач із ви ко ри стан ням 

   функ цій ко ри сту ва ча таб лич но го про це со ра

3
2

5

6 Ек скур сія та ви ко нан ня нав чаль но го про ек ту/ 
Ос но ви Visual Basic for Applications 6

Усьо го нав чаль но го ча су: 49

Особ ли во сті ор га ні за ції про філь но го нав чан ня 
інфор ма ти ки

Ор га ні зовую чи про філь не нав чан ня ін фор ма ти ки, вчи тель 
ви  ко нує под вій не зав дан ня. По-перше, він має сформувати в 
учнів уміння і навички щодо використання інформаційних тех-
нологій на більш високому рівні. Мова йде про поглиблення тих 
знань з інфор матики, які учні отримали в основній шко лі. По-
друге, вчитель має навчити учнів раціонально вико рис товувати 
програмні засоби під час роз в’я зання задач з профільного 
напряму. Пе ред ба ча є ть ся, що для ефек тив ної реа лі за ції пос тав-
ле ної ме ти про філь но го нав чан ня ін фор ма ти ки бу дуть роз роб ле-
ні де таль ні ме то дич ні ре ко мен да ції (по сіб ни ки) з ви кла ден ням 
тео ре тич них ві до мо стей що до розв’язування при клад них за дач 
(при род ни чої, ма те ма тич ної, еко но міч ної сфер) та ін тер пре та ції 
розв’язків. Ці ре ко мен да ції міс ти ти муть опис пос та нов ки при -
кладної за да чі, ма те ма тич ну мо дель, опис вхід них і ви хід них да-
них, очі ку ва ні ре зуль та ти, кри те рії ана лі зу от ри ма них ре зуль та тів.
Ос кіль ки зміст кур су ін фор ма ти ки для про філь ної шко ли дасть 
змогу ши ро ко реа лі зо ву ва ти між пред мет ні зв’язки, ре ко мен ду-
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є ть ся ор га ні зо ву ва ти про ве ден ня бі нар них уро ків: ін фор  ма ти-
ка + біо ло гія, ін фор ма ти ка + еко ло гія, ін фор ма ти ка + хі мія, ін -
фор  ма ти ка + еко но мі ка.

Кри те рії оці ню ван ня нав чаль них до сяг нень уч нів

Оці ню ван ня нав чаль них до сяг нень уч нів про во дить ся за 12-
баль ною сис те мою. Кри те рії такого оці ню ван ня опи са но да лі в 
таб ли ці. Для отримання учнем певного балу його досягнення  
мають відповідати критеріям, вказаним для цього балу та всіх 
менших балів. 

Рі вень
нав чаль них 
до сяг нень Ба ли Кри те рії оці н ю в ан ня рів ня нав чаль них до сяг нень уч нів

I.
 П

о ч
ат

 ко
 ви

й

1 Учень має дея ке уяв лен ня про елек трон ні таб ли ці 
(ЕТ)

2 Учень від різ няє вік но таб лич но го про це со ра від ві-
кон ін ших про грам них за со бів

3

Учень має уяв лен ня про таб лич ний про це сор MS 
Excel та йо го при зна чен ня, про вве ден ня ін фор ма ції 
до ЕТ, про ви ко ри стан ня го то вої ЕТ для одер жання 
пев ної ін фор ма ції; мо же вка за ти ос нов ні функ ції 
таб лич но го про це со ра

II
. С

е р
ед

 ні
й

4

Учень роз піз нає за да чі при род ни чо го ха рак те ру, 
роз  в’я зування яких потребує використання ЕТ. 
Має по чат ко ві знан ня про вве ден ня та ре да гу ван-
ня ін фор ма ції в ЕТ. Уміє від кри ва ти до ку мент ТП, 
ство   рю ва ти про сту роз ра хун ко ву таб ли цю за зраз-
ком та збе рі га ти до ку мент ТП на дис ку. Уміє ви ді ля-
ти ок ре мі клі тин ки та їх діа па зо ни, ко пію ва ти та пе-
ре мі щу ва ти ін фор ма цію, що збе рі га є ть ся в таб ли ці, 
а та кож змі ню ва ти да ні, вве де ні в клі тин ки

5

Учень за допомогою вчителя може створити елек-
тронну таблицю з використанням формул, а також 
побудувати діаграму; уміє самостійно вводити та 
редагувати інформацію, подану у вигляді таблиці

6

Учень во ло діє ос нов ни ми на вич ка ми ро бо ти в се ре-
до ви щі ЕТ, вміє са мо стій но вво ди ти, ре да гу ва ти і 
фор му ва ти таб лич ну ін фор ма цію. За зраз ком мо же 
сфор му ва ти елек трон ну таб ли цю для розв’язання 
нав чаль ної за да чі з ви ко ри стан ням функ цій ма те-
ма тич ної ста ти сти ки та над бу до ви «Під бір па ра мет-
ра». Уміє бу ду ва ти діа гра ми та гра фі ки
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Рі вень
нав чаль них 
до сяг нень Ба ли Кри те рії оці н ю в ан ня рів ня нав чаль них до сяг нень уч нів

IV
. Д

ос
 та

т н
ій

7

Учень добре орі єн ту є ть ся у се ре до ви щі таб лич но го 
про це со ра, знає йо го ос нов ні мож ли во сті та пра ви-
ла оп ра цю ван ня ін фор ма ції, уміє са мо стій но оп ра-
цьо вува ти таб лич ну ін фор ма цію за до по мо гою вбу-
до ва них функ цій і опе ра цій таб лич но го про це со ра. 
Здатен са мо стій но спро ек ту ва ти і ство ри ти ЕТ для 
ви ко нан ня нав чаль но го зав дан ня, пе ред ба че но го 
про гра мою. За сто со вує у фор му лах функ ції таб лич-
но го про це со ра

8

Учень знає ос нов ні опе ра ції ЕТ, які мож на ви ко ну ва-
ти з да ни ми. Мо же ви пра ви ти по  мил ку, вка за ну вчи-
те лем. Ви ко ри сто вує ін те рак тив ну до від ко ву сис те-
му. Використовує ТП для роз в’язання навчальних 
оптимізаційних задач із застосуванням надбудови 
Підбір параметра. За зраз  ком мо же сфор му ва ти 
елек трон ну таб ли цю для роз в’язання нав чаль ної за-
да чі з ви ко ри стан ням над бу до ви По шук розв’язку

9

Учень віль но во ло діє за со ба ми ТП. Знає ос нов ні 
пра ви ла по шу ку ін фор ма ції та її фільт ра ції у се ре до-
ви щі ЕТ. Уміє ство рю ва ти спи ски, впо ряд ко ву ва ти, 
зна хо ди ти і фільт ру ва ти да ні, фор ма ту ва ти та ре да-
гу ва ти по бу до ва ні діа гра ми. Ро зу міє по нят тя оп ти-
мі за цій ної за да чі. Ви ко ри сто вує ТП для розв’язання 
нав чаль ної оп ти мі за цій ної за да чі із за сто су ван ням 
над бу до ви По шук розв’язку. Ви ко ри сто вує функ ції 
для ро бо ти з ба за ми да них, уміє ство рю ва ти та ре да-
гу ва ти зве де ні таб ли ці, ство рю ва ти за пи ти 

V
. В

и с
о к

ий

10

Учень дос ко на ло (в ме жах нав чаль ної про гра ми) 
знає і ви ко ри сто вує мож ли во сті ТП. Са мо стій но 
ви  ко нує нав чаль ні зав дан ня на розв’язання оп ти мі-
за цій них за дач, по бу до ву про гно стич ної рег ре сій ної 
мо де лі, об роб ку ста ти стич них да них за до по мо гою 
вбу до ва них функ цій ма те ма тич ної ста ти сти ки; на 
ство рен ня ба зи да них, по шук і впо ряд ку ван ня да них 
в ЕТ, ство рен ня зве де них таб лиць і за пи тів; ви ко нан-
ня  ана лі зу да них. Для розв’язання нав чаль ної за да-
чі ви ко ри сто вує мак ро си та функ ції ко ри сту ва ча

11

Учень зна хо дить і ви ко ри сто вує до дат ко ві дже ре ла 
ін фор ма ції. Уміє ви ко ри сто ву ва ти ре зуль та ти оп ра -
  цю ван ня ЕТ (таб ли ці, гра фі ки, діа гра ми); ви зна  ча  -
ти і ви ко ри сто ву ва ти пот ріб ні функ ції для розв’язу-
ван ня за дач, до би ра ти пот ріб ний тип діа грам і бу ду-
ва ти скла де ні діа гра ми; здій сню ва ти в таб ли ці по-
шук да них за скла де ни ми кри те рія ми; ана лізувати 
да ні за до по мо гою за со бів, вбу до ва них в ЕТ
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Учень має стій кі сис тем ні знан ня, вмін ня і на вич-
ки ро бо ти з ЕТ і твор чо їх ви ко ри сто вує. У про це-
сі ви ко нан ня зав дань про яв ляє твор чий під  хід. 
Вільно опановує та застосовує методи роз в’я зан-
ня різноманітних задач засобами таб лич но го про  -
цесо ра

Ре ко мен да ції що до ро бо ти з про гра мою

Про гра мою пе ред ба ча ю ть ся тео ре тич ні та прак тич ні за няття, які 
обов’язково про во дять ся в комп’ютерному кла сі. Тео ре тич ні за-
нят тя про во дять ся вчи те лем з од но час ною де мон ст ра ці єю мож-
ли во стей таб лич но го про це со ра за до по мо гою про ек то ра або без-
по се ред ньо на ек ра ні мо ні то ра. Прак тич ні ро бо ти ви ко ну ю ть ся 
уч ня ми са мо стій но під ке рів ництвом вчи те ля. Пе ред ба ча є ть ся, 
що під час прак тич них ро біт уч ні бу дуть ко ри сту ва ти ся спе ці аль-
но роз роб ле ним по сіб ни ком для прак тич них ро біт. Ін ди ві ду аль ні 
зав дан ня для прак тич них ро біт уч ні от ри му ють за зда ле гідь, за де-
кіль ка днів до про ве ден ня ро бо ти.

Учи тель ви зна чає кон крет ні про грам ні за со би для за без пе чен ня 
нав чан ня ін фор ма ти ки, се ред яких ма ють бу ти:

опе ра цій на сис те ма;
таб лич ний про це сор.

Прак тич ні ро бо ти, ін ди ві ду аль ні та ко лек тив ні про ект но-до слід-
ни цькі ро бо ти, на які від во дить ся понад 1 го д, ви ко ну ю ть ся уп ро-
довж кіль кох за нять, згід но з роз кла дом.

Підбираючи нав чаль ну лі те ра ту ру для уч нів, учи тель може корис-
туватися пе ре лі ком лі те ра ту ри, ре ко мен до ва ної Мі ні стер ст вом 
ос ві ти і нау ки Ук ра ї ни.

Зміст нав чаль но го ма те ріа лу та дер жав ні ви мо ги 
до рів ня за галь но ос віт ньої під го тов ки

Ви хо дя чи з то го, що курс за ви бо ром роз ра хо ва ний на нав чан ня 
ін фор ма ти ки в про філь ній шко лі, зміст нав чаль но го ма те ріа лу 
скла да є ть ся з тео ре тич них ві до мо стей, пе ре лі ку комп’ютерних 
на ви чок і вмінь, а та кож орі єн тов них прак тич них ро біт із при-
родни чо-ма те ма тич ної та еко но міч ної сфер. Пе ре лік за дач, які 
ви но сять ся для про ве ден ня прак тич них ро біт, по да но в роз ді лі 
«Ла бо ра тор ний прак ти кум».

�

�
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1. Ос но ви ро бо ти в се ре до ви щі таб лич но го про це со ра 
(4 год)
При зна чен ня таб лич но го про це со ра (ТП). Ство рен ня, від-
крит тя й збе ре жен ня до ку мен тів у се ре до ви щі ТП. По нят тя 
елек трон ної кни ги. Ро бо та з вік на ми книг.
Ос нов ні еле мен ти елек трон ної кни ги. Ар ку ші, клі тин ки, діа-
па зо ни клі ти нок. Ад ре си клі ти нок і діа па зо нів клі ти нок. Ви-
ді лен ня клі ти нок і діа па зо нів клі ти нок.
По нят тя фор ма ту клі тин ки та фор ма ту да них. Пе ре гляд, вве-
ден ня й ре да гу ван ня да них. Фор ма ту ван ня клі ти нок. Ство-
рен ня та фор ма ту ван ня елек трон них таб лиць. Ав тов ве ден-
ня. Вве ден ня про гре сій.
Прак тич на ро бо та № 1

Учень
на зи ває при зна чен ня та ос нов ні функ ції ТП;
на во дить при кла ди за дач на оп ра цю ван ня чи сло вих да-
них, що розв’язуються за со ба ми ТП;
опи сує по нят тя елек трон ної кни ги, ар ку шу, клі тин ки та 
діа па зо ну клі ти нок; пра ви ла за пи су ад рес клі ти нок і діа па-
зо нів клі ти нок;
уміє ство рю ва ти, від кри ва ти й збе рі га ти елек трон ні кни ги; 
вво ди ти да ні в клі тин ки; ви ді ля ти клі тин ки та їх діа па зо ни; 
фор ма ту ва ти зов ніш ній ви гляд клі ти нок і за да ва ти фор мат 
да них; ство рю ва ти і фор ма ту ва ти елек трон ні таб ли ці;
розв’язує за до по мо гою ТП не склад ні роз ра хун ко ві за да чі;
ви ко ри сто вує функцію ав тов ве ден ня під час уве ден ня да-
них; за сіб Про гре сія для вве ден ня чи сло вих ря дів;
дот ри му є ть ся пра вил ре да гу ван ня клі ти нок ЕТ, від крит тя 
ЕТ та збе ре жен ня таб лич них да них на зов ніш ніх но сі ях.

–
–

–

–

–
–

–

2. Розв’язування роз ра хун ко вих за дач (6 год)
2.1. Ба зо ві опе ра ції з об роб ки да них (3 год)
Ви ко ри стан ня фор мул. Ав то за пов нен ня діа па зо нів. Від нос-
ні, аб со лют ні й змі ша ні ад ре си.
Прак тич на ро бо та № 2

Учень
на во дить при кла ди за дач, для розв’язання яких пот ріб ні 
фор му ли;
по яс нює пра ви ла за пи су фор мул; по нят тя аб со лют ної, від-
нос ної та змі ша ної ад ре си;
ви ко ри сто вує фор му ли із вка зів кою при сво єн ня та ариф-
ме тич ни ми опе ра ція ми;
уміє вво ди ти фор му ли; ко пію ва ти фор му ли у діа па зо ни 
шля хом про тя гу ван ня; до би ра ти тип ад ре си у фор му лі за-
леж но від пос тав ле ної за да чі та за по вню ва но го діа па зо ну.

–

–

–

–
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2.2. Ви ко ри стан ня вбу до ва них функ цій (3 год)
Вбу до ва ні функ ції в се ре до ви щі таб лич но го про це со ра. Ка те-
го рії функ цій.
Ви ко ри стан ня вбу до ва них функ цій для розв’язування роз ра-
хун ко вих за дач. Ви ко ри стан ня ло гіч них функ цій для оп ра-
цю ван ня таб лич них да них.
Прак тич на ро бо та №3

Учень
на во дить при кла ди ви ко ри стан ня вбу до ва них фор мул та 
функ цій, зок ре ма ло гіч них, в се ре до ви щі ТП;
вво дить в клі тин ки ЕТ фор му ли, в яких ви ко ри сто ву ю ть-
ся вбу до ва ні функ ції;
фор му лює прин цип ство рен ня роз ра хун ко вих ЕТ;
об ґрун то вує до ціль ність (ко рис ність, не об хід ність) ви ко-
ри стан ня се ре до ви ща ТП для розв’язання за дач при род ни-
чої (ма те ма тич ної, еко но міч ної) сфе ри.

–

–

–
–

3. Ана ліз да них (19 год)
3.1. По бу до ва діа грам (2 год)
По бу до ва діа грам і гра фі ків на ос но ві таб лич них да них. Ви-
зна чен ня ти пу діа гра ми за леж но від сфор му льо ва ної за да чі. 
На строю ван ня па ра мет рів діа грам.
Прак тич на ро бо та № 4

Учень
ана лі зує ти пи діа грам, які ви ко ри сто ву ю ть ся для по дан ня 
гра фіч них да них;
оці нює ефек тив ність по дан ня гра фіч них да них у ви гля ді 
діа грам;
бу дує діа гра ми та гра фі ки на ос но ві таб лич них да них.

–

–

–

3.2. Ви ко ри стан ня функ цій ТП для ро бо ти з ба зою да них 
(2 год)
Таб лич ні ба зи да них. Ос нов ні опе ра ції над да ни ми в ба зі.
На дан ня діа па зо нам імен та їх ви ко ри стан ня.
Вбу до ва ні функ ції ТП для ро бо ти з ба зою да них.
Ство рен ня за пи тів до баз да них із ви ко ри стан ням функ цій 
ТП для ро бо ти з ба за ми да них.
Прак тич на ро бо та № 5

Учень
на во дить при кла ди при род ни чих (ма те ма тич них, еко но-
міч них) за дач на ви ко ри стан ня функ цій ро бо ти з ба зою 
да них в се ре до ви щі ТП;
опи сує та вміє ви ко ри сто ву ва ти функ ції ТП для ро бо ти 
з ба зою да них;
уміє на да ва ти діа па зо нам іме на та ви ко ри сто ву ва ти їх 
у фор му лах; ав то ма ти зу ва ти про цес по шу ку да них в елек-
трон них таб ли цях;
ство рює та ре да гує за пи ти до ба зи да них за до по мо гою 
функ цій для ро бо ти з ба зою да них.

–

–

–

–
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3.3. Об чис лен ня під сум ко вих по каз ни ків (3 год)
Упо ряд ку ван ня, по шук, фільт ру ван ня та гру пу ван ня да них 
у се ре до ви щі ТП. Ство рен ня та ре да гу ван ня зве де них таб-
лиць. Кон со лі да ція да них.
Прак тич на ро бо та № 6

Учень
на во дить при кла ди при род ни чих (ма те ма тич них, еко но-
міч них) за дач на об чис лен ня під сум ко вих по каз ни ків;
фор му лює прин ци пи гру пу ван ня да них у се ре до ви щі ТП;
ви ко нує гру пу ван ня таб лич них да них; ана ліз та фільт ру-
ван ня да них, що збе рі га ю ть ся в ЕТ;
за сто со вує за сіб кон со лі да ції да них для об чис лен ня під-
сум ко вих по каз ни ків для да них, роз мі ще них на різ них ар-
ку шах і кни гах; ав то фільтр та роз ши ре ний фільтр;
ство рює та ре да гує зве де ні таб ли ці;
дот ри му є ть ся пра вил по шу ку да них та їх фільт ру ван ня 
в се ре до ви щі ТП.

–

–
–

–

–
–

3.4. Розв’язування за дач на під бір па ра мет ра (5 год)
По нят тя про чи сель ні ме то ди розв’язання за дач. Точ ність 
 отри ма них ре зуль та тів і роз ряд ність по дан ня ре зуль та тів. 
Мно жи на розв’язків за дач на під бір па ра мет ра.
Ви ко ри стан ня за со бу табличного процесора Під бір па ра мет-
ра для розв’язу вання ал геб ра їч них рів нянь. Гра фіч но-чи сель-
ний ме тод розв’язання рів нянь.
Прак тич на ро бо та № 7

Учень
на во дить при кла ди при клад них за дач на добирання па ра-
мет ра;
по яс нює наявність мно жи ни розв’язків для за дач на під бір 
па ра мет рів;
фор му лює по ря док розв’язання за да чі на добирання па ра-
мет рів;
по рів нює мно жи ни розв’язків за дач на добирання па ра-
мет рів;
ана лі зує ре зуль та ти розв’язування за дач на добирання па-
ра мет рів, точ ність одер жа них ре зуль та тів та роз ряд ність 
по дан ня ре зуль та тів.

–

–

–

–

–
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3.5. Розв’язування оп ти мі за цій них за дач (7 год)
По нят тя про оп ти мі за цій ні за да чі, ці льо ву функ цію, сис те му 
об ме жень на розв’язки оп ти мі за цій них за дач. При кла ди оп-
ти мі за цій них за дач з різ них сфер люд ської ді яль но сті. Ос нов-
ні ета пи розв’язування оп ти мі за цій них за дач за до по мо гою 
комп’ютера. Ап рок си ма ція ек спе ри мен таль них да них.
Ви ко ри стан ня вбу до ва но го за со бу се ре до ви ща табличного 
процесора По шук розв’язку для розв’язування оп ти мі за цій -
них за дач. Розв’язування задач на пошук екстремумів функ-
цій однієї змінної. Вста нов лен ня об ме жень на па ра мет ри. 
Вста нов лен ня па ра мет рів по шу ку розв’язку. По бу до ва зві тів 
за ре зуль та та ми, за стій кі стю, за гра нич ни ми умо ва ми. Па ра-
мет рич ний ана ліз. По бу до ва лі нії трен ду. 
Прак тич на ро бо та № 8

Учень
по яс нює по нят тя оп ти мі за цій ної за да чі та поняття ці льо-
вої функ ції;
на во дить при кла ди оп ти мі за цій них за дач;
опи сує ета пи розв’язування оп ти мі за цій ної за да чі за до по-
мо гою над бу до ви По шук розв’язку в се ре до ви щі ТП; сут-
ність ап рок си ма ції ек спе ри мен таль них да них;
по яс нює при зна чен ня зві ту за ре зуль та та ми, зві ту за стій кі-
стю, зві ту за гра нич ни ми умо ва ми;
вста нов лює па ра мет ри по шу ку рі шен ня;
фор му лює ос нов ні ви мо ги до за дач на по шук розв’язку;
об ґрун то вує принцип вста нов лен ня па ра мет рів по шу ку рі-
шен ня (кіль кість іте ра цій, ме то дів по шу ку, час);
ана лі зує ре зуль та ти розв’язування оп ти мі за цій ної за да чі; 
різ ні ва рі ан ти ап рок си ма ції ек спе ри мен таль них да них;
оці нює ефек тив ність ви ко ри стан ня се ре до ви ща ТП для 
розв’язування при клад них оп ти мі за цій них за дач;
розв’язує ре аль ні оп ти мі за цій ні за да чі за до по мо гою над бу-
до ви По шук розв’язку;
уміє бу ду ва ти лі нію трен ду.

–

–
–

–

–
–
–

–

–

–

–
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4. Ста ти стич на об роб ка ек спе ри мен таль них да них  (9 год)
4.1. Ви зна чен ня ос нов них ста ти стич них ха рак те ри стик ви-
бір ки (4 год)
По нят тя ма те ма тич ної ста ти сти ки. Ге не раль на та ви бра на 
су куп но сті. Ви бір ка. Ре пре зен та тив ність ви бір ки. Ос нов ні 
ста ти стич ні ха рак те ри сти ки ви бір ки (се ред нє зна чен ня, стан-
дарт не від хи лен ня, мо да, ме діа на, аси мет рія). Ста ти стич ні 
функ ції ТП.
Ви ко ри стан ня ста ти стич них функ цій для розв’язування ста-
ти стич них за дач, оп ра цю ван ня ек спе ри мен таль них да них.
Прак тич на ро бо та № 9

Учень
на зи ває ос нов ні по нят тя ма те ма тич ної ста ти сти ки; 
на во дить при кла ди до слід ни цьких за дач, для розв’язання 
яких ви ко ри сто ву ю ть ся ме то ди ма те ма тич ної ста ти сти ки; 
ви ко ри стан ня ста ти стич них функ цій в се ре до ви щі ТП;
фор му лює прин цип ство рен ня ста ти стич них елек трон них 
таб лиць;
об ґрун то вує до ціль ність (ко рис ність, не об хід ність) ви ко-
ри стан ня се ре до ви ща ТП для розв’язання ста ти стич них 
за дач при род ни чої (ма те ма тич ної, еко но міч ної) сфе ри;
опи сує по ря док об чис лен ня ос нов них ста ти стич них ха рак-
те ри стик ви бір ки;
по яс нює та фор му лює пра ви ла ви ко ри стан ня ста ти стич-
них функ цій в се ре до ви щі ТП;
ана лі зує ре зуль та ти ста ти стич но го оп ра цю ван ня да них.

–
–

–

–

–

–

–
4.2. Ос но ви ко ре ля цій но го ана лі зу (5 год)
Ряд роз по ді лу. Ста ти стич на за леж ність, кое фі ці єнт пар ної лі-
ній ної ко ре ля ції, ко ре ля цій на таб ли ця. По бу до ва ін тер валь-
них ря дів роз по ді лу. По бу до ва діа грам ря дів роз по ді лу. 
По бу до ва лі ній ної рег ре сій ної мо де лі. Об чис лен ня кое фі ці-
єн тів пар ної лі ній ної рег ре сії.
По нят тя ко ре ля ції ста ти стич них по каз ни ків. Ви ко ри стан ня 
функ ції КОРРЕЛ для роз ра хун ку кое фі ці єн тів ко ре ля ції. 
Прак тич на ро бо та № 10

Учень
на во дить при кла ди при род ни чих (ма те ма тич них, еко но-
міч них) до слід ни цьких за дач, на зна хо джен ня ста ти стич-
них за леж но стей; при клад них за дач, в яких не об хід но 
ви зна чи ти кое фі ці єнт ко ре ля ції;
роз піз нає за да чі, для розв’язання яких не об хід но ви ко ри-
сто ву ва ти ме то ди ма те ма тич ної ста ти сти ки;
опи сує та по яс нює по ря док ви ко ри стан ня функ цій 
КОРРЕЛ в се ре до ви щі ТП;
розв’язує за да чі на оп ра цю ван ня ста ти стич них да них;
опи сує по ря док по бу до ви ря дів роз по ді лів та їх діа грам;
ана лі зує та оці нює от ри ма ні ре зуль та ти;
уміє бу ду ва ти дис крет ний та ін тер валь ний ряд роз по ді лу 
на ос но ві да них ви бір ки.

–

–

–

–
–
–
–
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5. Мак ро си та функ ції ко ри сту ва ча (5 год)
5.1. Ство рен ня та ви ко ри стан ня мак ро сів (3 год)
По нят тя про мак ро си. Ав то ма тич ний за пис та ви ко нан ня 
мак ро сів.
Прак тич на ро бо та № 11

Учень
на во дить при кла ди ви ко ри стан ня мак ро сів;
опи сує по ря док ство рен ня та ви ко ри стан ня мак ро сів у ЕТ;
по яс нює при зна чен ня мак ро сів;
фор му лює ос нов ні ви мо ги до ви ко ри стан ня мак ро сів;
ана лі зує та оці нює ро бо ту мак ро сів та різ них способів ви-
ко нан ня мак ро сів;
розв’язує при клад ні за да чі з ви ко ри стан ням мак ро сів;
дот ри му є ть ся пра вил ство рен ня, за пи су та ви ко ри стан ня 
мак ро сів.

–
–
–
–
–

–
–

5.2. Розв’язування за дач із ви ко ри стан ням функ цій ко ри-
сту ва ча таб лич но го про це со ра (2 год)
Функ ції ко ри сту ва ча.
Ство рен ня та ви ко ри стан ня функ цій ко ри сту ва ча.
Прак тич на ро бо та № 12

Учень
на во дить при кла ди ви ко ри стан ня функ цій ко ри сту ва ча;
опи сує по ря док ство рен ня та ви ко ри стан ня функ цій ко ри-
сту ва ча;
по яс нює при зна чен ня функ цій ко ри сту ва ча;
фор му лює ос нов ні ви мо ги до ви ко ри стан ня функ цій ко ри-
сту ва ча;
ана лі зує та оці нює ро бо ту функ цій ко ри сту ва ча;
розв’язує при клад ні за да чі з ви ко ри стан ням функ цій ко ри-
сту ва ча;
дот ри му є ть ся пра вил ство рен ня, за пи су та ви ко ри стан ня 
функ цій ко ри сту ва ча.

–
–

–
–

–
–

–
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6 (Б). Ек скур сія та ви ко нан ня нав чаль но го про ек ту (6 год) — 
лише для гру пи про фі лів Б
Ор га ні за ція ек скур сій:

на од не з під при ємств, де ви ко ри сто ву ю ть ся ін фор ма цій но-
ко му ні ка цій ні тех но ло гії, зок ре ма ТП, для розв’язування 
за дач з при род ни чої (ма те ма тич ної, еко но міч ної) сфе ри;
до ВНЗ на фа куль те ти (у нау ко во-до слід ні ла бо ра то рії біо -
ло гіч но го, хі міч но го або еко ло гіч но го про фі лю), де ін фор-
ма  цій ні тех но ло гії, зок ре ма ТП, ви ко ри сто ву ю ть ся для 
розв’язування ре аль них за дач;
до лі кар ні, де ТП ви ко ри сто ву є ть ся для ве ден ня ста ти стич-
но го об лі ку ді яль но сті ме дич ної ус та но ви.

Ви ко нан ня нав чаль но го про ек ту:
Розв’язання за до по мо гою ТП од ні єї з за дач, умо ву якої бу ло 
сформульовано під час ек скур сії, або ін шої ре аль ної за да чі 
з біо ло гії, хі мії або еко ло гії.

–

–

–

Учень
на во дить при кла ди прак тич них за дач, для розв’язання 
яких ви ко ри сто ву є ть ся ІКТ;
опи сує вхід ні та ви хід ні да ні ре аль них за дач на ви роб-
ництві чи у до слід ній ла бо ра то рії;
по яс нює особ ли во сті ви ко ри стан ня ТП на ви роб ництві 
(у до слід ній ла бо ра то рії, лі кар ні);
оці нює до ціль ність ви ко ри стан ня ТП на ви роб ництві 
(у до слід ній ла бо ра то рії, лі кар ні).

–

–

–

–

6 (М,Е). Ос но ви Visual Basic for Applications (6 год) — лише 
для групи про фі лів М та Е
Реа лі за ція ос нов них ал го рит міч них кон ст рук цій у мо ві Vi-
sual Basic for Applications. Опе ра ції з еле мен та ми елек трон-
них таб лиць у мо ві VBA.
Прак тич на ро бо та № 13

Учень
на во дить при кла ди стан дарт них функ цій у мо ві VBA; за-
дач, розв’язання яких пот ре бує про гра му ван ня мак ро сів;
опи сує та по яс нює ос нов ні си нта ксич ні кон ст рук ції мо ви 
VBA;
ви ко ри сто вує за со би мо ви VBA для об роб ки да них в елек-
трон них таб ли цях.

–

–

–
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Ла бо ра тор ний прак ти кум

Ла бо ра тор ний прак ти кум міс тить при кла ди за дач, які мож на за-
про по ну ва ти уч ням під час вив чен ня цього кур су за ви бо ром  за-
леж но  від їх ньо го про фі лю нав чан ня. Для більш зруч но го по дан-
ня змі сту прак тич них ро біт по зна чи мо групи профілів певними 
літерами:

літерою Б — біо ло го-хі міч ний, біо ло го-фі зич ний, біо ло го-гео-
гра фіч ний, біо тех но ло гіч ний, хі мі ко-тех но ло гіч ний, фі зи ко-
хі міч ний, аг ро хі міч ний, еко ло гіч ний;
лі те рою М — фі зи ко-ма те ма тич ний, ма те ма тич ний, фі зич ний;
лі те рою Е — еко но міч ний.

Прак тич на ро бо та №1. За да чі на ство рен ня, ре да гу ван ня 
та фор ма ту ван ня елек трон них таб лиць

Група Б. Ство рен ня таб ли ці з ві до мо стя ми про чи сель ність по пу-
ля цій ви дів та пло щі ареа лів їх роз по всю джен ня.

Гру па М. Ство рен ня таб ли ці з ві до мо стя ми про об лас ті ви зна чен-
ня та об лас ті зна чень дея ких функ цій.

Гру па Е. Ство рен ня таб ли ці по каз ни ків еко но міч ної ді яль но сті 
під при єм ст ва.

Прак тич на ро бо та № 2. За да чі на ство рен ня, ре да гу ван ня 
та фор ма ту ван ня елек трон них таб лиць із фор му ла ми

Група Б. Хі міч ний склад ті ла лю ди ни; ма са дея ких ор га нів до рос-
лої лю ди ни: ви ко нан ня не склад них роз ра хун ків в таб ли цях; ство-
рен ня таб ли ці оці ню ван ня не без печ них ви ки дів при спа лю ван ні 
ву гіл ля; оцін ка тех но ло гіч них па ра мет рів наф то пе ре роб но го під-
при єм ст ва.

Гру па М. Ство рен ня таб ли ці мно жен ня; та бу лю ван ня зна чень по-
лі но мів та ін ших ра ціо наль них функ цій.

Гру па Е. Скла дан ня пла тіж но-роз ра хун ко вої ві до мо сті за ро біт-
ної пла ти та зве де ної ві до мо сті за ро біт ної пла ти, ви ко нан ня не-
склад них роз ра хун ків у цих таб ли цях.

Прак тич на ро бо та № 3. Ро бо та з функ ція ми в ТП

Група Б. За да чі на ство рен ня ЕТ за ре зуль та та ми ме дич них об-
сте жень: об ра ху нок кіль ко сті лі кар ня них; ство рен ня та об роб ка 
таб ли ці ме дич них об сте жень (вік, стать, тиск, зріст, ва га, пульс); 
ви зна чен ня кое фі ці єн та ва ги; ви зна чен ня за бруд нен ня по віт ря (об-
чис лен ня кіль ко сті гра мів от руй но го га зу в літ рі по віт ря); роз роб-
ка спро ще ної ма те ма тич ної мо де лі спі віс ну ван ня хи жа ків та їх ніх 

�

�

�
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жертв на спіль ній те ри то рії; ви зна чен ня річ но го при рос ту по пу ля-
ції; ви зна чен ня за галь ної кон цен тра ції ніт ро ге ну у стіч них во дах.

Гру па М. Обчислення значень функції на заданому проміжку; 
задачі на розв’язування квадратного та біквадратного рівнянь; 
розв’язування нелінійного рівняння методом ділення відрізка 
навпіл з використанням циклічних посилань; обчислення визна-
ченого ін те гра ла ме то дом пря мо кут ни ків та ме то дом тра пе цій.

Гру па Е. Скла дан ня пла тіж но-роз ра хун ко вої та зве де ної ві до мо-
стей за ро біт ної пла ти із зазначенням ут ри ма но го по дат ку та від ра-
ху вань із за ро біт ної пла ти до пен сій но го фон ду, фон ду стра ху ван-
ня не пра це здат но сті, фон ду зай ня то сті та проф спіл ко во го фон ду; 
скла дан ня таб ли ці над хо джен ня та про да жу то ва ру, роз ра ху нок ви-
руч ки від про да жу то ва ру, роз ра ху нок ПДВ; роз ра ху нок про гно зо-
ва ної ви руч ки; об лік то вар но го за па су; роз ра ху нок пла те жів за во-
ду; роз ра ху нок пла те жів за елек тро енер гію; роз ра ху нок прибутку 
або ви трат у ра зі вне сен ня кош тів на де по зит або ку пів лі то ва ру 
в кре дит; фі нан со ві функ ції MS Excel.

Прак тич на ро бо та № 4. По бу до ва гіс то грам, кру го вих діа грам 
та гра фі ків

Група Б. Ви зна чен ня ди на мі ки за хво рю ван ня на грип; від нос-
ної ча ст ки угідь різних типів в Ук ра ї ні в І ст. н.е. та на при кін ці 
ХХ сто  літ  тя; ви зна чен ня під ви щен ня тем пе ра ту ри ат мо сфе ри 
Зем лі за ро ка ми; ди на мі ки зміни чи сель но сті по пу ля цій; роз ра-
хунок чисель но сті на се лен ня міс та.

Гру па М. По бу до ва гра фі ків функ ції (лі ній них, квад ра тич них); 
графічне розв’язування систем рівнянь; побудова графіка руху 
тіла, кинутого під ку том до горизонту; побудова графіків функцій 
двох змінних.

Гру па Е. По бу до ва діа гра ми «Від ра ху ван ня до пен сій но го фон-
ду за _____ мі сяць»; по бу до ва гра фі ка з на ко пи чен ням «Пре мія 
за _____»;  по бу до ва гра фі ка з на ко пи чен ням «По рів нян ня від ра-
ху вань по дат ку з до хо дів»; по бу до ва кру го вої діа гра ми для ви зна-
чен ня ча ст ки різ них фірм-ви роб ни ків про дук тів, які збе рі га ю ть-
ся на скла ді; ви зна чен ня точ ки рів но ва ги по пи ту та про по зи ції, 
за да чі на ві зуа лі за цію чи сло вих да них, які ви ма га ють до би ран ня 
ти пу діа гра ми; ви зна чен ня за леж но сті вкла де них у ви роб ництво 
кош тів і от ри ма но го при бут ку; ди на мі ки про да жу то ва ру впро-
довж _____ ро ку; за леж но сті про да жу пев но го то ва ру від се зо ну; 
ви зна чен ня фір ми-пос та чаль ни ка пар тій то ва ру та за галь ної ви-
руч ки від йо го про да жу.
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Прак тич на ро бо та № 5. Ви ко ри стан ня функ цій ТП для ро бо ти 
з ба зою да них

Об чис лен ня се ред ньо го й мі ні маль но го зна чен ня в по лі ба зи да-
них, ви зна чен ня кіль ко сті не пус тих клі ти нок, скла дан ня по шу ко-
во го за пи ту.

Група Б.  Об роб ка да них у ба зах:  «Еко ло гія лю ди ни: Хар чу ван ня 
(біл ки, жи ри, вуг ле во ди, ка ло рій ність, таб ли ця про дук тів); Гі гіє-
на пра ці (таб ли ця енер го ви трат)»; «Гра нич но до пус ти мі кон цен-
тра ції дея ких шкід ли вих ре чо вин в ат мо сфе рі на се ле них пунк-
тів»; «Лі кар ські рос ли ни Ук ра ї ни»; «Чер во на кни га мо го краю»; 
«Ка та лог кві тів»; «Меш кан ці Ки їв сь ко го зоо пар ку».

Гру па М. Об роб ка да них у ба зах: «Прайс-лист ма га зи ну ком п’ю-
терної тех ні ки»; «Кад ри»; «Уч ні шко ли»; «Чи та чі біб ліо те ки», 
«Роз клад ру ху по тя гів»; «Те ле фон ний до від ник»; «Біб ліо теч ний 
ка та лог».

Гру па Е. Об роб ка да них у ба зах: «Об лік за лиш ку то ва ру на скла-
ді»; «Об’єкти не ру хо мо сті міс та, що перебувають у ко му наль ній 
влас но сті», «Ка та лог під пис них ви дань», «Спи сок учас ни ків кон-
фе рен ції».

Прак тич на ро бо та № 6. Об чис лен ня під сум ко вих по каз ни ків

Гру пи Б, М та Е. У базах да них з по пе ред ньої прак тич ної ро бо ти: 
від фільт ру ва ти да ні за до по мо гою ав то фільт ра та роз ши ре но го 
фільт ра, від сор ту ва ти їх, згру пу ва ти за пев ною оз на кою й об чис-
ли ти про між ні під сум ки, а та кож ство ри ти зве де ну таб ли цю та 
ви ко на ти кон со лі да цію да них з кіль кох баз.

Прак тич на ро бо та № 7. За да чі на під бір па ра мет ра

Група Б. Розв’язування за дач на об чис лен ня ка ло рій но сті про-
дук тів хар чу ван ня, скла дан ня діє тич но го ме ню; роз ра ху нок енер-
го ви трат при пев но му ти пі на ван та жен ня лю ди ни.

Гру па М. Розв’язування не лі ній них та трансцендентних рівнянь; 
застосування гра фіч но-чи сель но го ме то ду для розв’язування 
задач на по шук ек ст ре му мів та розв’язування рів нянь.

Гру па Е. Розв’язування за да ч на під бір про цент ної став ки й ос-
нов них за дач з мік ро еко но мі ки.

Прак тич на ро бо та № 8. Розв’язування оп ти мі за цій них за дач

Група Б. Розв’язування за да чі на роз по діл ре сур сів; скла дан ня 
таб ли ці хар чу ван ня лю ди ни для пев но го ти пу на ван та жен ня; 
розв’язування за да чі про ра ці он; ви зна чен ня ви ду функ ціо наль ної 
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за леж но сті кон цен тра ції ре чо ви ни від пе рі оду ча су та оцін ка її 
кон цен тра ції у во дой мі в момент ви ки ду.
Гру па М. Пошук екстремумів функцій однієї змінної; скла дан ня 
зві тів до розв’язування задач на пошук екстремумів; розв’язу ван-
ня за дач лі ній но го про гра му ван ня, зок ре ма транс порт ної за да чі; 
по бу до ва функ ції ап рок си ма ції за за да ни ми чи сло ви ми ря да ми.
Гру па Е. Розв’язування за да чі на роз по діл ре сур сів; за да чі про оп-
ти маль ний план ви пус ку про дук ції; про роз крій ма те ріа лу; про 
при зна чен ня; транс порт ної за да чі; до слі джен ня ха рак те ру змі ни 
рів ня ви роб ництва дея кої про дук ції за пев ний пе рі од ча су.

Прак тич на ро бо та № 9. Ви зна чен ня ос нов них ста ти стич них
 ха рак те ри стик ви бір ки

Група Б. Визначення статистичних характеристик для таких да-
них: три ва лість жит тя (се ред ня, мак си маль на, мі ні маль на) пта хів 
(до маш ніх тва рин, риб);  да ні ме дич но го об сте жен ня; ви зна чен ня 
ди на мі ки за хво рю ван ня на грип; об роб ка ре зуль та тів опи ту ван ня 
(ви зна чен ня ме діа ни, мо ди, се ред ньо го ви бір ко во го, дис пер сії, се-
ред ньо квад ра тич но го від хи лен ня).
Гру па М. Ста ти стич на об роб ка ре зуль та тів опи ту ван ня, ви бір ки 
та ря ду роз по ді лу (ви зна чен ня ме діа ни, мо ди, се ред ньо го ви бір-
ко во го, дис пер сії, се ред ньо квад ра тич но го від хи лен ня), об роб ка 
ре зуль та тів пе ре пи су на се лен ня.
Гру па Е. Ви зна чен ня спів ро біт ни ків з мак си маль ною та мі ні-
маль ною за ро біт ни ми пла та ми; ви зна чен ня се ред ньої за ро біт ної 
пла ти ро біт ни ків; ви зна чен ня то ва ру із най біль шим за лиш ком; 
ви зна чен ня най де шев шої та най до рож чої за ку пі вель ної ці ни на 
при дба ні пар тії то ва ру з ко дом___; ви зна чен ня се ред ньої за ку пі-
вель ної ці ни то ва ру з ко дом ___.

Прак тич на ро бо та № 10. Ос но ви ко ре ля цій но го ана лі зу

Група Б. Задачі на визначення залежності діастолічного тиску від 
віку людини; за ван та же но сті ву лиць ав то транс пор том; кон цен-
тра ції шкід ли вих ре чо вин у во ді; ви зна чен ня за леж но сті ме дич-
них по каз ни ків від ві ку ви бра ної гру пи об сте же них; до слі джен ня 
за леж но стей між по пу ля ція ми та еко ло гіч ни ми фак то ра ми.
Гру па М. По бу до ва рів нян ня пар ної лі ній ної рег ре сії ме то дом 
най мен ших квад ра тів.
Гру па Е. За да чі на ви ко ри стан ня фі нан со вих функ цій, сце  на  рі їв; 
про гно зу ван ня роз мі ру ви руч ки, яку бу де от ри ма но за по точ ний 
квар тал від про да жу пар тії то ва ру з кодом ___ за стан дарт них 
умов про да жу, як що за ку пі вель на ці на оди  ниці то ва ру ___, кіль-
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кість оди ниць то ва ру в пар тії ___, пе ред ба че ний за ли шок на скла-
ді в кін ці квар та лу ___; ана ліз рин ку не ру хо мо сті в рід но му міс ті 
та ви зна чен ня ос нов них па ра мет рів, що впливають на вар тість 
квар тир.

Прак тич на ро бо та № 11. Мак ро си

Гру па Б. Ство рен ня ка та ло гів для ав то ма ти зо ва ної ви бір ки да-
них: «Ві до мо сті про лі кар ські пре па ра ти та рос ли ни»; «Спо жив ні 
яко сті про дук тів хар чу ван ня»; «Еко ло гія ре гіо нів Ук ра ї ни». Ство-
рен ня мак ро су для ав то ма ти зо ва но го пла ну ван ня за сі ву куль тур 
на по сів них пло щах.

Група М. Ство рен ня мак ро су для ав то ма ти зо ва ної по бу до ви роз-
рі зів три ви мір них по вер хонь.

Гру па Е. Ство рен ня ка та ло гів для ав то ма ти зо ва ної ви бір ки да-
них: «По каз ни ки фі нан со вої та про ми сло вої ді яль но сті під при-
ємств», «Об лік то ва рів на скла ді», «Об’єкти не ру хо мо сті міс та». 
Ство рен ня мак ро су для ав то ма ти зо ва но го фор ма ту ван ня прайс-
ар ку шів, пен сій них або пла тіж них ві до мо стей.

Прак тич на ро бо та № 12. Функ ції ко ри сту ва ча

Група Б: Об чис лен ня об ся гів му ні ци паль но го во до пос та чан ня.

Гру па М. Створення функцій для обчислення алгебраїчного ви-
разу.

Гру па Е. Ство рен ня функ цій ко ри сту ва ча для роз ра хун ку по дат-
ку з до хо дів, при бут ко во го по дат ку.

Прак тич на ро бо та № 13. Про гра му ван ня мак ро сів

Гру па М. Про гра му ван ня ігор «Мор ський бій», «Хре сти ки-ну ли-
ки», «Бій в пам’яті», «Жит тя».

Гру па E. Про гра му ван ня біз нес-гри «Ці но ва кон ку рен ція на олі-
го поль но му рин ку».
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