
 

3. ПЛАНИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

 

План лабораторного заняття № 6 

ТЕМА 8. ФІНАНСОВО-СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ. 
 

Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних дисциплін як «Вступ до фаху». 

 

Мета і завдання лабораторного заняття: полягає у формуванні в студентів системи знань у процесі роботи з 

табличним редактором. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою лабораторного заняття: 

1. Для чого використовуються фінансові функції? 

2. Що позначає аргумент пс у фінансових функціях? 

3. Що позначає аргумент бс у фінансових функціях? 

4. Що позначає аргумент плт у фінансових функціях? 

5. Що позначає аргумент ставка у фінансових функціях? 

6. Що позначає аргумент кпер у фінансових функціях? 

7. Що позначає аргумент период у фінансових функціях? 

8. Що позначає аргумент тип у фінансових функціях? 

9. Як змінюється значення аргументу ставка залежно від режиму виплат? 

10. Як змінюється значення аргументу кпер залежно від режиму виплат? 

11. Які аргументи задаються зі знаком «мінус» у фінансових функціях? 

12. Для чого використовується функція БС? 

13. Для чого використовується функція ПС? 

14. Для чого використовується функція ЧПС? 

15. Який висновок можна робити на основі значення функції ЧПС? 

16. Для чого використовується функція КПЕР? 

17. Для чого використовується функція СТАВКА? 

18. Для чого використовується функція ПЛТ? 

19. Для чого використовується функція ОСПЛТ? 

20. Для чого використовується функція ПРПЛТ? 

21. Для чого використовується функція СРЗНАЧ? 

22. Для чого використовується функція РАНГ? 

23. Для чого використовується функція ЧАСТОТА? 

24. Як вводиться функція ЧАСТОТА? 

25. Які особливості є при використанні функції ЧАСТОТА? 

 

Завдання: 

1. Розгляньте наступну задачу. Передбачається зарезервувати гроші для спеціального проекту, що буде 

здійснений через 4 роки. Для цього вкладається 10 000 грн. під 7% річних та буде додатково вкладатись по 900 грн. на 

початку кожного наступного року. Скільки грошей буде на рахунку після 4 

років?  

Спочатку варто занести дані задачі на робочий аркуш: 

Оскільки знаходиться сума, яка буде у майбутньому (через 4 роки), то для 

обчислення результату потрібно використати функцію БС. Для цього 

потрібно розмістити курсор у комірці, де буде результат – В6 (у випадку 

розміщення даних як на рисунку) та скористатись кнопкою запуску майстра 

функції . Функцію БС слід шукати в категорії Финансовые. У 

діалоговому вікні функції БС потрібно підставити значення аргументів 

наступним чином: 

 



Отже, в результаті такої операції через 4 роки на рахунку буде сума 17 383,63 грн. 

2. Розгляньте ще раз попередню задачу. В даному випадку спробуємо написати функцію БС без використання 

майстра функцій. Оскільки початкові дані вже занесені на робочому аркуші, достатньо провести обчислення. Виділіть 

довільну вільну комірку (наприклад, В7). Розмістіть курсор в рядку формул та наберіть з клавіатури «=БС». Excel 

відразу запропонує кілька функцій, що починаються з даних букв. Двічі клацніть на функції БС. Під рядком формул 

з’явиться підказка з порядком та назвами аргументів, які потрібно вводити для даної функції: 

 
Послідовно вибирайте мишкою комірки, які відповідають вказаним аргументам, розділяючи їх крапкою з комою. Не 

забудьте поставити знаки мінус перед аргументами плт та пс. В рядку формул має утворитися наступний вираз: 

=БС(B3;B1;-B4;-B2;1). Після натискання клавіші Enter в комірці має з’явитися вже відомий результат – 17 383,63 грн. 

3. Розгляньте аналогічну задачу. Визначити, яка сума буде накопичена за вкладом 3 500 грн. при 12% річних 

через 5 років. 

Тут знову потрібно використати функцію БС. Слід звернути увагу, що в даній задачі немає періодичних вкладів, 

тобто відсутні аргументи плт та тип. 

Реалізуйте задачу за допомогою майстра функцій або безпосередньо в рядку формул. 

Переконайтесь, що отриманий результат дорівнює 6 168,20 грн. 

4. Розгляньте попередню задачу з наступними змінами. Визначити, яка сума буде накопичена за вкладом 

3 500 грн. при 12% річних через 5 років. Відсотки нараховуються раз в пів року. 

Тут знову потрібно використати функцію БС. Слід звернути увагу, що в даній задачі змінюються аргументи ставка та 

кпер. Оскільки відсотки нараховуються щопівроку, то аргумент ставки слід ділити на 2, а кількість періодів 

нарахування (півріч) є вдвічі більшою за кількість років (аргумент множиться на 2). 

Реалізуйте задачу за допомогою майстра функцій або безпосередньо в рядку формул. 

Переконайтесь, що отриманий результат дорівнює 6 267,97 грн. 

5. Реалізуйте попередню задачу при умові, що відсотки нараховуються раз в квартал. 

Переконайтесь, що отриманий результат дорівнює 6 321,39 грн. 

6. Реалізуйте попередню задачу при умові, що відсотки нараховуються раз в місяць. 

Переконайтесь, що отриманий результат дорівнює 6 358,44 грн.  

Перегляньте усі результати розв’язаної задачі. Який спосіб нарахування відсотків є найвигідніший і чому? 

7. Розгляньте наступну задачу. Фірмі будуть потрібні 25 000 грн. через 4 роки. Зараз фірма має гроші і готова 

покласти їх на рахунок. Яку суму потрібно вкласти, якщо відсоткова ставка дорівнює 16% на рік. 

Оскільки потрібно обчислити поточну суму вкладу, застосовується функція ПС: 

= ПС (ставка; кпер; плт; бс; тип). 

Виходячи з даних задачі, видно, що є наступні аргументи: ставка, кпер та бс (потрібна в майбутньому сума). Решта 

аргументів відсутні. Реалізації задачі може бути подана наступним чином: 

 
Отриманий результат від’ємний, бо ці гроші потрібно вкласти. 

8. Реалізуйте попередню задачу при умові, що відсотки нараховуються раз в півроку. 

Переконайтесь, що отриманий результат дорівнює –13 506,72 грн. 

9. Реалізуйте попередню задачу при умові, що відсотки нараховуються раз в квартал. 

Переконайтесь, що отриманий результат дорівнює –13 347,70 грн. 

10. Реалізуйте попередню задачу при умові, що відсотки нараховуються раз в місяць. 

Переконайтесь, що отриманий результат дорівнює –13 238,18 грн.  

Перегляньте усі результати розв’язаної задачі. Який спосіб нарахування відсотків є найвигідніший і чому? 

11. Для закріплення набутих знань реалізуйте наступну задачу. П’ять місяців тому був відкритий депозитний 

рахунок під 17% річних. Зараз на рахунку знаходиться сума 13 410,86 грн. Знайти суму початкового вкладу.  

Переконайтесь, що отриманий результат дорівнює –12 500 грн. 

 

Форми контролю знань – презентація виконаних завдань у вигляді розв’язаних, за допомогою програми 

пакету MS Office, задач, обговорення виконаних завдань. 

 

Рекомендована література до теми лабораторного заняття: 

Основна та допоміжна література:  



Основна та допоміжна література:  

1. Баженов В.А. та ін Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. Підручник. – К.: Каравела, 

2003. 

2. Вашкевич Э. PowerPoint 2007. Эффективныепрезентации на компьютере. – СПб.: Питер, 2008. – 240 с. 

3. ВеденееваЕ.Функции и формулы Excel 2007. – СПб.: Питер, 2008. – 384 с. 

4. ВолковВ.Понятный самоучитель Excel 2010.  – СПб.: Питер, 2010. – 252 с. 

5. Гладкий А., Чиртик А. Excel 2007. Трюки и эффекты. – СПб.: Питер, 2007. – 368 с. 

6. Григорків В.С. та ін. Економічна інформатика: Навч. Посібник – Чернівці: Книги-ХХІ, 2008. 

7. Делявський М.В., Жмуркевич А.Є, Одрехівський М.В., Чаповська Р.Б. Основи алгоритмізації та 

програмування: середовище VBA: Навч. посібник – Чернівці: Книги-ХХІ, 2006. 

8. ДонцовД.Word 2007. Легкий старт.  – СПб.: Питер, 2007. 

9. Караванова Т.П. Методи побудови алгоритмів та їх аналіз. Обчислювальні алгоритми (навчальний посібник). 

– К: Генеза, 2009. – 331 с. 

10. Клименко О.Ф., Головко Н.Р., Шарапов О.Д. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навч.-метод. посібник. – 

К.:КНЕУ, 2002. 

11. Кормен Томас Х. Алгоритмы. Вводный курс. – М: Вильямс, 2014. – 208 с. 

12. Культин Н. Word 2007. Самоенеобходимое. – СПб.: БХВ-Петербург, 2007. – 176 с. 

13. Кучерява Т.О. та ін. Інформатика та комп’ютерна техніка: активізація навчання: Практикум для індивід. 

Роботи – К.: КНЕУ, 2006. 

14. Левченко О.М. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник. 2-ге вид. – К.: 

Каравела, 2007. – 640 с. 

15. Левченко О.М., Завадський І.О., Прокопенко Н.С.. Основи Інтернету: Навчальний посібник. – 2-ге вид. – К.: 

BHV, 2009. – 288 с. 

16. Лук’янова В.В. Комп’ютерний аналіз даних – Київ, Видавничий центр «Академія», 2003. 

17. Макарова М.В., Карнаухова Г.В., Запара С.В. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навч.посібник – Суми: 

Університ. книга, 2003. 

18. МюррейКэтрин.Новыевозможности Office 2007. – Эком, 2007. 

19. Орловська А.Б., Прошак Г.В. Операційна система Windows. – Львів: ЛДФА, 2004. 

20. Романова Ю.Д., Лесничая И.Г., Шестаков В.И. Информатика и информационные технологии. – М: Эксмо, 

2008. – 592 с. 

21. СергеевА. П.Microsoft Office 2007. – М: Вильямс, 2007. 

22. Стоцкий Ю., Васильев А., ТелинаИ.Office 2007. Самоучитель. – СПб.: Питер, 2007. 

23. Тихомиров А.Н., Прокди А.К., Колосков П.В. Самоучитель Microsoft Office 2007. Все программы пакета. – 

СПб.: Наука и техника, 2008 г. – 608 с. 

24. ФизерсМайкл К. Word 2007.  – СПб.: Питер, 2008. 

25. Чаповська Р.Б., Вальдрат О.Л. Робота з MS EXCEL. Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, Фітосоціоцентр, 2002. 

26. Білоусова Л.И., Гризун Л.Є. VisualBasic – от простого к сложному. – Харьков, 2000. 

27. Валецька Т. Комп’ютерні мережі. Апаратні засоби: Навч. посібник. – К.: Центр навч. літ., 2002. 

28. Гарнаев А.Ю. Самоучитель VBA – СПб.: БХВ-Петербург, 2003. 

29. Коваленко М.М. Комп’ютерні віруси і захист інформації. Навчальний посібник. – Київ, 1999. 

30. Лозікова Г. Комп’ютерні мережі: Навч. метод. посібник. – К.: Центр навч. літ. 

31. Малышев С.А. Самоучитель VBA. – СПб., 2001. 

32. Пасько В., Колесников А. Самоучитель работы на персональномкомп’ютере. – Киев, 1999. 

33. СлепцоваЛ. Д.Программирование на VBA в Microsoft Office 2010. – Диалектика, Вильямс, 2010. 

34. ХоникаттДжерри. Использование Internet. – Киев, 1997. 

35. Хорев В.Д. Самоучитель программирования на VBA в MicrosoftOffice. – Киев, 2001. 

 

Інтернет ресурси:  

 Лабораторний практикум Word. 

 Лабораторний практикум PowerPoint. 

 Лабораторний практикум Excel. 

 Лабораторний практикум Access. 

 Основні терміни та понятгя – http://uk.wikipedia.org. 

 Типи локальних комп’ютерних мереж, топологія мереж, мережеві протоколи – 

http://moodle.ukma.kiev.ua/mod/resource. 

 Принципи побудови локальних мереж www.homenetwork.org.ua/index.php. 

 Пошуковий сервер www.google.com.ua. 

 Воробйов В.В. Microsoft WORD. Посібник для початківця – http://www.twirpx.com/file/86994/. 

 Microsoft Office Word 2007 StepbyStep – 

http://www.knigka.org.ua/2010/09/08/microsoft_office_word_2007_step_by_step.html. 

http://cnml.com.ua/product_info.php?products_id=909
http://www.knigka.org.ua/2010/09/08/microsoft_office_word_2007_step_by_step.html


 А. Гладкий, А. Чиртик Excel. Трюки и эффекты – 

http://www.knigka.info/2007/07/18/excel_trjuki_i_jeffekty.htm. 

 http://office.microsoft.com/uk-ua/excel-help. 

 http://www.iworker.ru/lesson/248882. 

 http://www.teachvideo.ru/course/195. 

 http://www.teachvideo.ru/course/195. 

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо: ноутбук, ПЕОМ. 

 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу, рішення задач, розв’язання вправ для 

підготовки до наступного лабораторного заняття. 

1. Розгляньте наступну задачу. Вас просять позичити 4 000 грн. і обіцяють повертати по 1 000 грн. протягом 5 

років. Чи вигідна ця угода при річній процентній ставці 6%?  

Зрозуміло, що гроші з часом знецінюються. Для оцінки такої операції потрібно зрозуміти чи отримані в майбутньому 

5 000 грн. (5 років по 1 000 грн.) мають більшу вартість, ніж сьогодні вкладені 4 000 грн. Якщо відповідь «Так» 

(цінність отриманих грошей більша, ніж цінність вкладених), то варто реалізувати таку угоду. Якщо відповідь «Ні» 

(цінність отриманих грошей менша, ніж цінність вкладених), то від угоди слід відмовитись. 

Для оцінки поточної вартості майбутніх грошей можна знову скористатись функцією ПС. Для неї є такі аргументи: 

кпер, ставка, плт. 

Переконайтесь, що отриманий результат дорівнює –4 212,36 грн. Це означає, що вартість майбутніх 5 000 грн. на 

сьогоднішній день становить 4 212,36 грн. (звертаємо увагу на абсолютне значення результату). Тобто, це більше, ніж 

потрібно позичити. Отже, угоду варто реалізувати. 

2. Проаналізуйте попередню задачу при умові, що Вам обіцяють повернути 5 000 грн. в кінці 5-го року. Чи 

вигідна ця угода при таких умовах?  

3. Розгляньте наступну задачу. Є можливість реалізувати інвестиційний проект з наступними умовами. 

Інвестиції у проект становлять 10 000 грн. Наступні 3 роки очікуються річні доходи від проекту в розмірі 3000 грн., 

4 000 грн., 6 000 грн. відповідно. Витрати залучення капіталу 10%. Зробити висновок щодо доцільності впровадження 

проекту на основі показника чистої теперішньої вартості проекту. 

Синтаксис функції чистої теперішньої вартості наступний: 

= ЧПС (ставка; значення 1; значення 2; ... ; значення N). 

В якості аргументів використовується відсоткова ставка та всі грошові потоки. Перше значення грошового потоку – 

це розмір вкладених коштів (тобто, зі знаком «мінус»), решта значень – це надходження по роках. 

Розрахуйте значення ЧПС. Переконайтесь, що результат дорівнює 491,77 грн. 

Який висновок щодо доцільності проекту можна зробити, виходячи з отриманого результату?  

4. Розгляньте попередню задачу при умові, що віддача від проекту розподіляється наступним чином: 1-й рік – 

віддачі немає, 2-й рік – 3 000 грн., 3-й рік – 10 000 грн. 

Розрахуйте значення ЧПС.  

Який висновок щодо доцільності проекту можна зробити, виходячи з отриманого результату? 

5. Розгляньте наступну задачу. Через скільки років вклад розміром 200 000 грн. досягне значення 350 000 грн., 

якщо річна відсоткова ставка = 15%. 

Для обчислення терміну вкладу застосовується функція КПЕР: 

= КПЕР (ставка; плт; пс; бс; тип). 

За умовами даної задачі є такі аргументи, як ставка, пс, бс. 

Обчисліть через скільки років вказаний вклад досягне бажаного рівня. 

6. Розгляньте попередню задачу при умові, що відсотки нараховуються щоквартально. Обчисліть через скільки 

років вказаний вклад досягне бажаного рівня (врахуйте, що отримане число – це кількість кварталів). 

7. Розгляньте наступну задачу. Фірмі будуть потрібні 100 000 грн. через 3 роки. Фірма готова вкласти 

60 000 грн. Розрахувати якою повинна бути відсоткова ставка, щоб отримати необхідну суму в кінці 3-го року. 

Для розв’язку використовується функція СТАВКА: 

= СТАВКА (кпер; плт; пс; бс; тип; предположение). 

За умовою задачі є такі аргументи як кпер, пс, бс. 

Розрахуйте відсоткову ставку і переконайтесь, що вона повинна дорівнювати 18,6%. 

8. Розгляньте попередню задачу, враховуючи, що фірма окрім основного вкладу буде докладати по 500 грн. 

кожного наступного місяця.  

Обчисліть необхідну річну відсоткову ставку (врахуйте, що відповідь містить відсоткову ставку на місяць). 

Переконайтесь, що отриманий результат дорівнює 9,3%. 

9. Розгляньте наступну задачу. В банку взято кредит 20 000 грн. на 10 років при відсотковій ставці 9%. Яку суму 

потрібно щорічно сплачувати за кредитом? 

Для обчислення розміру періодичних виплат використовується функція ПЛТ: 

= ПЛТ (ставка; кпер; пс; бс; тип). 

За умовою задачі є такі аргументи як ставка, кпер, пс. 

Обчисліть розмір періодичних виплат. Переконайтесь, що отриманий результат дорівнює –3 116,40 грн. 

10. Обчисліть розмір періодичних виплат для попередньої задачі при умові, що сплачувати за кредит потрібно 

щомісяця. 

http://www.knigka.info/2007/07/18/excel_trjuki_i_jeffekty.htm
http://office.microsoft.com/uk-ua/excel-help
http://www.iworker.ru/lesson/248882
http://www.teachvideo.ru/course/195
http://www.teachvideo.ru/course/195


Зробіть висновок, чи вигідніше сплачувати кредит раз в рік чи щомісячно. 

11. Створити таблицю для обчислення основних платежів, плати за проценти, загальної щорічної плати і залишку 

боргу на прикладі позики 10000 грн., терміном 5 років при річній ставці 6%.  

Для розрахунку щорічної плати можна використати вже відому функцію ПЛТ з заданими аргументами ставка, кпер 

та пс. 

Для розрахунку плати за процент, основної плати та залишку боргу доцільно створити наступну таблицю: 

Рік Основна плата Плата за процент Залишок боргу 

1    

…    

5    

Основну плату і плату за проценти можна розрахувати за допомогою функцій ОСПЛТ та ПРПЛТ: 

= ОСПЛТ (ставка; период; кпер; пс; бс; тип), 

= ПРПЛТ(ставка; период; кпер; пс; бс; тип). 

В якості аргумента период потрібно вказувати рік, за який розраховуються дані показники.  

Оскільки отримані результати будуть від’ємними (знак «мінус» означає те, що кошти будуть сплачуватися, а не 

отримуватися), буде важче оперувати ними далі. Тому для зручності зробіть їх додатними (поставте знак «мінус» 

перед аргументом пс). 

Залишок боргу після першого року становитиме різницю між розміром позики та основною платою цього року, 

для наступних років – різницю між залишком на попередній рік та основною платою вибраного року.  

Якщо розрахунки здійснено правильно, то в останньому рядку (тобто після 5 років погашення боргу) залишок 

боргу становитиме 0 грн.  

12. Тепер розглянемо задачу на використання основних статистичних функцій. 

Задано відомості про роботу 10 магазинів у IV кварталі 2014 року. Необхідно створити зведену відомість про 

результати роботи мережі магазинів, а саме: 

1)  визначити середні показники діяльності; 

2)  визначити загальні об’єми реалізації продукції; 

3)  визначити рейтинг кожного магазину, залежно від обсягів його реалізації; 

4)  обчислити вклад кожного магазину в загальний фонд реалізації всіх магазинів; 

5)  обчислити кількість магазинів, які попадають в категорію мало оборотних (сумарна реалізація менша за 

500 млн. грн. включно), середньо оборотних (від 500 млн. грн. до 750 млн. грн. включно), велико оборотних (від 

750 млн. грн. до 1 000 млн. грн. включно) та крупно оборотних (понад 1 000 млн. грн.). 

Для реалізації задачі створіть наступну таблицю: 

 
13. Для визначення середньої виручки кожного магазину використайте функцію СРЗНАЧ або кнопку 

автосумування . 

14. Для визначення сумарної виручки кожного магазину використайте функцію СУММ або кнопку 

автосумування . У рядку Разом знайдіть сумарну виручку всіх магазинів по місяцях та за квартал.  

15. Щоб визначити рейтинг магазину, залежно від обсягів його реалізації потрібно використати фунцію 

РАНГ: 

= РАНГ (число; ссылка; порядок) 

Число – це загальний обсяг реалізації певного магазину; 

Ссылка – це масив усіх загальних обсягів реалізації магазинів. 

Аргумент порядок можна опустити або поставити рівним «0», оскільки потрібно розглядати масив загальних обсягів 

реалізації в порядку спадання від найбільшого до найменшого.  

Переконатись в правильності результату функції РАНГ можна переглянувши всі отримані результати. Це мають бути 

всі числа від 1 до 10 (в довільному порядку), де значення «1» повинен мати магазин з найбільшою сумарною 

виручкою, а значення «10» – з найменшою. 



16. Для того щоб обчислити вклад кожного магазину (відсоток) в загальний фонд реалізації всіх магазинів, 

потрібно знайти відношення сумарної виручки магазину до загальної виручки всіх магазинів за квартал (поділити 

відповідно значення цих величин одне на друге). При цьому для всіх комірок стовпця Відсоток потрібно задати 

процентний формат без знаків після коми. Підсумуйте відсотки усіх магазинів. При правильному обрахунку сумарний 

відсоток дорівнюватиме 100%. 

17. Обчислити кількість мало, середньо, велико та крупно оборотних магазинів можна за допомогою функції 

ЧАСТОТА. В таблиці вже задані верхні межі діапазонів. Діапазонів є 4: від 0 до 500, від 500 до 700, від 700 до 1000 та 

більше 1000. Останній діапазон не має верхньої межі, тому його характеризує пуста комірка І6. Оскільки є 4 

діапазони, має бути 4 результати – комірки J3:J6. Як відомо, функція ЧАСТОТА є функцією масиву, тобто спочатку 

виділяється діапазон з майбутніми результатами (J3:J6), а потім викликається функція ЧАСТОТА: 

= ЧАСТОТА (масив_данных; масив_интервалов) 

В якості масиву даних виступає весь діапазон сумарних виручок кожного магазину. В якості масиву інтервалів 

виступає діапазон комірок з верхніми межами визначених діапазонів. Завершувати введення функції потрібно 

комбінацією клавіш Ctrl + Shift + Enter. 

У результаті виконання цієї функції в комірці J3 буде отримано кількість мало оборотних магазинів, в комірці 

J4 – кількість середньо оборотних магазинів, в комірці J5 – кількість велико оборотних магазинів та в комірці J6 – 

кількість крупно оборотних магазинів. 

18. Спробуйте побудувати графік на основі даних відсотка кожного магазину. Це має бути кругова діаграма. Для 

цього виділіть відсотки усіх магазинів (крім сумарного відсотку) та за допомогою майстра діаграм побудуйте кругову 

діаграму. 

19. Спробуйте на основі даних попередньої таблиці ознайомитись з умовним форматуванням: 

виділіть дані стовпця Середня виручка та виконайте наступні дії Главная  Стили  Условное форматирование 

 Гистограммы  та виберіть довільний колір для форматування; 

виділіть дані стовпця Сумарна виручка (без останньої підсумкової комірки) та виконайте наступні дії Главная  

Стили  Условное форматирование  Цветовые шкалы  та виберіть довільний колір для форматування; 

виділіть дані стовпця Рейтинг та виконайте наступні дії Главная  Стили  Условное форматирование  

Наборы значков  та виберіть бажані значки для форматування. 

20. Реалізуйте аналогічну задачу. Нехай дано відомість про успішність студентів: 

Успішність студентів у І та ІІ семестрах 

 І семестр ІІ семестр 

Прізвище І.Б. 
Вища ма-

тематика 

Історія 

України 

Політична 

економія 

Інфор- 

матика 

Іноземна 

мова 

Макро- 

економіка 

Бондар А.Б. 76 81 78 91 89 70 

Врецьона І.В. 44 49 46 64 62 66 

Грець О.О. 35 40 63 60 58 65 

Дума М.В. 56 61 58 67 65 52 

Жук І.М. 80 85 82 96 94 73 

Залізняк В.О. 90 95 92 88 86 82 

Калітка М.С. 95 100 97 94 92 87 

Лупин С.С. 64 69 66 76 74 77 

Малько Є.С. 68 73 70 81 79 63 

Яцьків Ю.А. 78 83 80 93 91 72 

 

Необхідно: 

1)  визначити середній бал кожного студента за кожен семестр; 

2)  визначити рейтинг кожного студента в кожному семестрі, виходячи з його середнього балу; 

3)  обчислити кількість студентів в кожному семестрі, які за значенням середнього балу попадають в категорію А 

(бал вищий за 90), категорію В (бал від 75 до 89), категорію С (бал від 69 до 74), категорію D (бал від 60 до 68) та 

категорію FX (бал нижчий за 60).  

 

 

 

 

 

 

Укладач:  ____________            Васьків О. М., ст. викладач   

                            (підпис)           (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 


