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ВСТУП 

 

На сучасному етапі розвитку суспільства збільшується значення роль 

інформаційно-комунікаційних технологій у вивченні стану довкілля. Майбутні 

спеціалісти потребують серйозної підготовки з навчальних дисциплін 

інформаційного циклу, яка надавала б можливість розв’язувати велику кількість 

задач з використанням комп’ютерних технологій. Це зумовлює актуальність 

вивчення навчальної дисципліни «Інформатика і комп’ютерна техніка», яка 

вивчається у першому та другому семестрах першого курсу. 

Мета викладання навчальної дисципліни – отримання системи базових 

знань, умінь і навичок, потрібних для засвоєння сучасного рівня інформаційної 

та комп’ютерної компетентності; набуття практичних навичок роботи на 

комп’ютерній техніці; використання новітніх інформаційно-комунікаційних 

технологій для розв’язання різноманітних завдань у професійній діяльності.  

Завданням навчальної дисципліни є теоретична і практична підготовка до 

ефективного засвоєння навчального матеріалу університетської нормативної 

навчальної дисципліни «Інформатика і комп’ютерні техніка» з таких питань: 

 загальні відомості про інформаційні процеси; 

 кодування інформації; 

 мережні технології та комп’ютерна безпека інформації; 

 операційні системи; 

 інформаційні технології широкого застосування; 

 програмні засоби роботи з базами даних; 

 теорія та методи контент-аналізу; 

 основні принципи івент-аналізу під час аналізу політичних, екологічних і 

соціально-економічних ситуацій. 
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У процесі навчання студенти отримують необхідні знання під час 

проведення аудиторних занять: лекційних і лабораторних. Найбільш складні 

теоретичні питання та вивчення розрахункових методик винесено на розгляд і 

обговорення під час лабораторних занять. Також велике значення в процесі 

вивчення і закріплення знань має самостійна робота студентів. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

 типові алгоритми обробки даних економічного характеру; 

 засоби обробки даних і графіки за допомогою електронних таблиць; 

 особливості застосування комп’ютерних мереж; 

уміти:  

 використовувати навички роботи з програмами загального призначення у 

своїй навчальній та практичній діяльності; 

 інтерпретувати результати розв’язання економічних задач з 

використанням персонального комп’ютера та застосовувати ці результати у 

практичній діяльності; 

 здійснювати пошук інформації в Інтернеті; 

 використовувати методичні матеріали, що розміщені на Web-сайтах 

дистанційного навчання; 

 критично осмислювати основні теорії, принципи, методи та поняття у 

навчанні та майбутній професійній діяльності. 
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1 ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТІВ  

З ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Звіт про виконання лабораторних робіт (далі  звіт) має бути написаний 

студентом власноруч, розбірливим почерком, чисто й охайно, однаковим 

чорнилом (синіми чи фіолетовими) чи пастою на аркушах білого паперу 

форматом А4 (210×297 мм) або набраний комп’ютерним способом  

(за допомогою комп’ютерної техніки) шрифтом Tіmes New Roman, розміром  

14 пунктів на одному боці аркуша. На одній сторінці допускається не більш ніж 

три виправлення, зроблені охайно та розбірливо (допускається застосування 

коректора). 

Звіт має містити: 

– титульну сторінку; 

 назву лабораторної роботи; 

 тему; 

 мету; 

 порядок виконання роботи; 

 письмові відповіді на контрольні питання. 
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2 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Лабораторна робота № 1 

Тема. Робота з персональним комп’ютером і операційною системою 

Wіndows 

Мета: отримати навички роботи з персональним комп’ютером під 

керуванням операційної системи Wіndows. 

Короткі теоретичні відомості 

До основних формальних ознак персонального комп’ютера належать такі: 

простота, наочність, зручність керування, діалоговий режим роботи, наявність 

великої кількості готових програмних засобів для різноманітних галузей 

застосування, малі габарити. 

Основні компоненти персонального комп’ютера 

 

Рис. 1.1 – Архітектура фон Неймана 

АЛП − арифметико-логічний пристрій, ПК − пристрій керування, ЗП – 

зовнішні пристрої введення-виведення; ПЗП – постійно запам’ятовувальний 

пристрій; ОЗП – оперативний запам’ятовувальний пристрій 

 

Мікропроцесор (МП) – основна мікросхема комп’ютера, яка виконує всі 

обчислення та обробку інформації (рис. 1.2). 

 

 

 

Рис. 1.2 − Структура мікропроцесора 
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З іншими пристроями комп’ютера МП зв’язаний декількома групами 

провідників, які називаються шинами. Основних шин три: шина даних, адресна 

шина та командна шина. 

Характеристики МП 

Тактова частота — показує, скільки елементарних операцій МП виконує 

за 1 с, вимірюється в герцах (Гц). 

Розрядність МП — показує, скільки біт даних МП може прийняти і 

обробити у своїх регістрах за один раз (за один такт). Розрядність процесора 

визначається не розрядністю шини даних, а розрядністю командної шини. 

Адресний простір – об’єм фізично адресованої мікропроцесором 

оперативної пам’яті. Визначається розрядністю адресної шини. Наприклад, при 

32-розрядній адресній шині створюється адресний простір 2
32 

= 4 Гбайти. 

Операційна система (ОС) – набір спеціальних програм, призначених для 

керування ресурсами обчислювальної системи. 

Основна функція всіх операційних систем полягає в забезпеченні 

декількох видів інтерфейсу: інтерфейс користувача; апаратно-програмний 

інтерфейс, програмний інтерфейс. 

Концептуальна структура ОС персонального комп’ютера складається з 

головних компонентів (рис. 1.3). 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 − Структура ОС персонального комп’ютера 

 

Основні компоненти ОС 

Базовий модуль (ядро) – виконує ініціалізацію системи, керує процесами, 

пам’яттю, файловою системою. 
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Для персонального комп’ютера файлова система є серцевиною всього 

системного програмного забезпечення. Структура файлової системи та 

структура зберігання даних на зовнішніх носіях визначають зручність 

користування персональним комп’ютером, швидкість доступу до файлів. 

Командний процесор операційної системи – здійснює аналіз і виконання 

команд користувача, у тому числі завантаження готових програм з файлів в 

операційну систему та їх запуск.  

Файл – іменоване місце на диску (програми, дані, тексти). Кожний файл 

має ім’я, зареєстроване у каталозі – списку файлів. Характер інформації, що 

зберігається, визначає його тип. Ім’я та тип використовують для ідентифікації 

файлу. 

Каталог (директорій, папка) – група файлів, об’єднаних за певним 

критерієм. Він має власне ім’я та може зберігатися в іншому каталозі. Так 

утворюються ієрархічні файлові структури. 

Маршрут – префікс імені файлу. Для ідентифікації файлу необхідно, окрім 

імені, указати його розташування у складній файловій системі – маршрут по 

файловій системі, який починається з імені накопичувача. 

Драйвер – програма керування зовнішніми пристроями.  

Утиліти – додаткові сервісні програми, призначені для виконання 

допоміжних операцій обробки даних. 

Однією з найбільш відомих ОС для персонального комп’ютера є Microsoft 

Wіndows. Windows є графічною операційною системою для комп’ютерів 

платформи IBM PC. Її основні засоби керування − графічний маніпулятор (миша 

чи інший аналогічний) і клавіатура. Система призначена для керування 

автономним комп’ютером, але також містить усе необхідне для створення 

невеликої локальної комп’ютерної мережі (однорангової) та має засоби для 

інтеграції комп’ютера у всесвітню мережу (Інтернет).  
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Порядок виконання роботи 

1. Уважно вивчити короткі теоретичні відомості. 

2. Перевірити наявність вільного місця на диску С: (відкрити папку «Мой 

компьютер» → натиснути правою кнопкою миші на значку диск С: → 

відкриється контекстне меню → «Свойства» → «Общие»). 

3. Командами Windows на диску D:\ створити папку з ім’ям «БІС-18-1» 

(меню «Файл» → «Создать» → «Папку»). 

4. У папці «БІС-18-1» створити папку «Лабораторна робота 1». 

5. У папці «Лабораторна робота 1» створити текстовий документ з ім’ям 

«ОС Windows.txt», у якому описати призначення і можливості ОС Windows. 

6. За допомогою довідкової системи Windows знайти підказку за 

програмами «Проверка диска» та «Дефрагментация диска» («Пуск» → «Справка 

и поддержка» → «Поиск в справке» → ввести ключове слово). 

7. Скопіювати текст підказок до буфера обміну. 

8. Відкрити текстовий редактор «Блокнот» («Пуск» → «Программы» → 

«Стандартные» → «Блокнот»). 

9. Вставити текст одним із чотирьох способів. 

10. Зберегти текст з ім’ям «Довідка.txt» у папці «Лабораторна робота 1» 

(«Файл» → «Coхранить как…»). 

11. Файлу «Довідка.txt» установити атрибут «Только для чтения»: для 

цього натиснути правою кнопкою миші на імені файла → відкриється 

контекстне меню → «Свойства» → «Атрибуты» → установити прапорець 

«Только для чтения». 

12. Скопіювати файл з ім’ям «Довідка.txt» до папки «БІС-18-1». 

13. Створити ярлик папки «БІС-18-1» будь-яким із трьох способів і 

відправити його на «Робочий стіл».  

Примітка: потрібно пам’ятати, що копіюючи (видаляючи) ярлик, ми не 

копіюємо (видаляємо) сам об’єкт, на який ярлик посилається. 

14. Виконану роботу показати викладачеві за допомогою програми 

«Провідник». 
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15. Закрити всі вікна комбінацією клавіш [Alt+F4], перейти на «Робочий 

стіл». 

4. Відповісти на контрольні питання. 

5. Скласти звіт. 

Контрольні питання 

1.   Надайте визначення поняття «операційна система». 

2.  З яких головних компонентів складається ОС персонального 

комп’ютера? Поясніть призначення кожного компонента. 

3.  Назвіть і надайте стислу характеристику стандартних програм Wіndows. 

4.  Для чого використовуються та як створюються ярлики? 

5.  Розкажіть про архітектуру персонального комп’ютера. 

6.  Назвіть логічні та фізичні пристрої. 

7.  Як відбувається завантаження ОС Windows? 

8.  Користуючись довідковою системою розкрити поняття Windows: 

«Рабочий стол», «Мой комп’ютер», «Проводник», «Панель задач», «Вікно», 

«Папка», «Ярлик». 

9.  Надайте визначення файлу, каталога (папки). 

10. Які типи вікон існують у Windows? 

11. Назвіть способи створення папок. 

12. Способи вибору (виділення) об’єктів (файлів, папок). 

13. Способи копіювання об’єктів. 

14. Способи вставки об’єкта або фрагмента тексту з буфера обміну. 

15. Способи перезавантаження комп’ютера. 

16. Як коректно вимкнути комп’ютер? 

Література: [1, 2, 5]. 
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Лабораторна робота № 2 

Тема. Створення і форматування документа у Microsoft Word 

Мета: отримати навички роботи у текстовому процесорі Microsoft Word, 

вивчити структуру вікна. Навчитися форматувати текст. 

Короткі теоретичні відомості 

Для роботи з текстовою інформацією використовуються спеціальні 

програми – текстові редактори або процесори. До загальних функцій, що 

можуть бути реалізовані текстовими процесорами, належать такі.  

1. Уведення тексту в комп’ютер з клавіатури, редагування тексту (заміна, 

вставка, видалення та ін.). 

2. Форматування тексту (зміна шрифтів, їх розміру, стилю, кольору, 

вирівнювання, інтервали між рядками, літерами, розмір сторінок та ін.). 

3. Робота з фрагментом тексту – копіювати, переміщати, пошук. 

4. Робота з декількома документами одночасно. 

5. Збереження тексту у вигляді окремого файлу або друкування. 

Текстовий процесор Miscrosoft Word входить до складу пакета Microsoft 

Office. Завантажити програму можна так: «Пуск» – «Все программы» − 

«Miscrosoft Office» − «MS Word». Програма має стандартний інтерфейс.  

У робочій області маємо відображення текстового документа, що 

опрацьовується у MS Word. Документ, створений в середовищі MS Word, 

зберігається у вигляді файлу з розширенням *.doc.  

Форматування текстового документа. Процедура форматування 

передбачає зміну зовнішнього вигляду документа та його складових: розмір, 

колір шрифту, відступи для абзаців, вирівнювання тощо. Найбільш поширені 

команди форматування винесені у панель «Форматирование». 

На вкладці «Шрифт» маємо можливість змінити назву шрифту, розмір, 

накреслення, колір, але маємо змогу визначити ще й ефекти шрифтів: 

підкреслення, верхній, нижній індекс.  

Вікно «Абзац» (рис. 2.1). 
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Рисунок 2.1 – Вікно «Абзац» 

 

Порядок виконання роботи 

1. Написати реферат обсягом 5–7 сторінок за варіантом (додаток Б).  

2. Відформатувати текст за такими правилами: 

− відкрити меню «Разметка страницы» → «Поля» → установити поля по  

2 см; 

− виділити все, натиснувши комбінацію клавіш [Ctrl+A]; 

− відкрити меню «Шрифт»;  

− установити шрифт Times New Poman; «Начертание: Обычный»; розмір 

шрифта 14 пт → натиснути «ОК»; 

− потім відкрити меню «Абзац» → «Отступы и интервалы»; 

− установити такі параметри абзаца (рис. 2.1): 

Контрольні питання 

1. Які існують прийоми та засоби автоматизації розробки документів у  

MS Word?  

2. Як створити комплексний текстовий документ? 

3. Які способи створення таблиць? 

4. Як редагувати, форматувати таблиці? 

5. Які типи графічних об’єктів можна використовувати у MS Word? 

Література: [1, 2, 5]. 
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Лабораторна робота № 3 

Тема. Створення та обчислення таблиці у Microsoft Word 

Мета: навчитися створювати, обробляти та форматувати таблиці у  

MS Word.  

Короткі теоретичні відомості 

Існує декілька способів створення таблиці. Перший з них – це 

використання команди «Вставка → Таблица → Вставить таблицу». У полях 

«Число столбцов» і «Число строк» указати кількість стовпців і рядків таблиці.  

Можна створювати таблиці за допомогою рисування її безпосередньо на 

екрані. Для цього потрібно вибрати меню «Вставка → Таблица → Нарисовать 

таблицу». Після цього курсор «миші» набуває вигляду олівця, за допомогою 

якого можна намалювати таблицю. 

Комірки таблиці можна об’єднати або розділити за допомогою 

контекстного меню. 

Для переміщення між комірками таблиці використовуються певні клавіші 

та їх комбінації (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 − Переміщення курсора за таблицею 

Комбінація 

клавіш 

Переміщення 

Tab Перехід до наступної комірки. Якщо цю клавішу натиснути у 

правій нижній комірці, то в таблицю буде вставлений новий 

рядок 

Alt–Home Перехід до першої комірки у рядку 

Alt–End Перехід до останньої комірки у рядку 

Alt–PgUp Перехід до першої комірки у колонці 

Alt–PgDn Перехід до останньої комірки у колонці 

↑/↓ Рядок попередній/наступний 
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Порядок виконання роботи 

1. Створити таблицю у редакторі Mісrosoft Word. Для цього у меню 

«Вставка → Таблица → Вставить таблицу». Установити кількість стовпців – 12, 

а кількість рядків – 5. Заповнити таблицю за зразком (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 – Калькуляція товару 

№ Найменування товару Кількість, 

шт. 

Ціна,  

грн 

Сума, грн 

1 Записна книжка 12 3,20 =PRODUCT(D2;С2) 

2 Блокнот 16 5,80 =PRODUCT(D3;С3) 

3 Скотч 24 4,50 =PRODUCT(D4;С4) 

4 Ножиці 10 22,00 =PRODUCT(D5;С5) 

5 Папір ксероксний 15 105,00 =PRODUCT(D6;С6) 

6 Ручки чорнильні 12 10,00 =PRODUCT(D7;С7) 

7 Ручки шарикові 7 4,50 =PRODUCT(D8;С8) 

8 Ластик 45 1,50 =PRODUCT(D9;С9) 

 Усього =SUM(Е2:Е9) 

ПДВ 20 % =PRODUCT(Е10;0,2) 

Разом =SUM(Е10:Е11) 

 

2. Обчислити стовпець «Сума»: 

− установити курсор у комірку Е2 → у меню «Работа с таблицами → 

Макет → fx Формула»; 

− увести відповідні формули у стовпець «Сума» за зразком (табл. 2.1). 

Увага: у разі зміни вмісту комірок з даними формули не перераховуються 

автоматично, як у Microsoft Excel.  

3. Рядки таблиці можна відсортувати в алфавітному порядку за 

збільшенням чи за зменшенням. Для цього виділити діапазон комірок А1:Е9 →  

виконати команду: меню «Работа с таблицами → Макет → Сортировка». 

Контрольні питання 

1. Як створити таблицю у редакторі Mісrosoft Word? 

2. Як здійснити швидке переміщення за таблицею «гарячими» клавішами? 

3. Як додати/видалити рядок/стовпець таблиці? 

4. Як можна змінити ширину стовпця? 
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5. Як можна змінити висоту рядка? 

6. Як обрамувати таблицю контурними лініями? 

7. Як увести обчислення формули в комірки таблиці? 

Література: [1, 2, 4, 5]. 

 

Лабораторна робота № 4 

Тема. Створення формул у редакторі Microsoft Equation 3.0 

Мета: навчитися створювати та редагувати формули у документі. 

Короткі теоретичні відомості 

До комплекту поставки Microsoft Word входить прикладна програма 

Microsoft Equation 3.0 → «Редактор формул». За допомогою цієї програми можна 

створювати та редагувати математичні формули. Формула, яка створена в 

Microsoft Equation 3.0, є «об’єктом», що займає у документі прямокутну область 

і може розташовуватися над текстом або всередині тексту.  

Написання та розміщування формул 

Формули та рівняння розташовують безпосередньо після тексту, у якому 

вони згадуються, з нового рядка посередині сторінки. 

Під час написання формул необхідно дотримуватися нижчезазначених 

розмірів символів їх написання (рис. 4.1). 

Розміри: 

 

Рисунок 4.1 

 

Формули та рівняння у документі слід нумерувати порядковою 

нумерацією в межах розділу. 
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Порядок виконання роботи 

1. Відкрити вікно Microsoft Word.  

2. У меню «Вставка» → «Объект» → вибрати «Microsoft Equation 3.0» → 

відкриється вікно редактора формул (рис. 4.2).  

 

 

Рисунок 4.2 – Вікно редактора формул Microsoft Equation 3.0 
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4. Перевірити розміри символів. Для цього виділити формулу → у меню 

редактора формул «Размер» → «Определить» → виставити розміри, як наведено 

на рис. 4.1. 

5. Зберегти формули у папки вашої групи з ім’ям «Формули.doc». 

Контрольні питання 

1. Як запустити «Редактор формул» у Microsoft Word? 

2. Як увести у формулу інтеграл? 

3. Як увести у формулу матрицю? 

4. Що потрібно зробити, щоб видалити неправильний символ у формулі? 

5. Опишіть розміри символів у формулі. 

Література: [3, 5]. 

 

Лабораторна робота № 5 

Тема. Використання складних формул для розрахунку даних у 

Microsoft Excel 

Мета: набуття практичних навичок створення таблиці MS Excel та 

обчислення даних з використанням формул і функцій.  

Короткі теоретичні відомості 

За допомогою формул і функцій можна виконувати математичну та 

статистичну обробку даних аркуша Excel. 

Напевно, не раз доводилося підраховувати суму або середнє значення 

стовпців чи рядків таблиць. Excel може виконувати з даними комірок аркуша ті 

самі обчислення, які виконуються за допомогою калькулятора. Формули та 

функції Excel здатні обробляти величини як конкретних елементів таблиці, так і 

цілих блоків (наприклад, рядків або стовпців). Формули Excel можуть бути дуже 
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складні, а результат їх обчислень можна використовувати для інших 

розрахунків. 

Безперечною перевагою електронної таблиці є те, що у разі зміни даних 

аркуша результати обчислень миттєво оновлюються. Є можливість 

застосовувати формули для опису зв’язків між значеннями різних комірок. 

Розрахунок за заданими формулами виконується автоматично. Зміна вмісту 

будь-якої комірки призводить до перерахунку значень усіх комірок, які пов’язані 

з нею формульними відношеннями, та до відновлення усієї таблиці відповідно 

до даних, що змінилися. 

Усі обчислення в Excel виконуються за допомогою формул, які можна 

вводити в будь-які комірки  аркуша. Якщо вміст комірки починається зі знака 

рівності (=), Excel уважає, що вслід за цим знаком слідує формула, і намагається 

виконати вказану операцію. Коли це вдається, у комірку з такою формулою 

виводиться результат розрахунку. Якщо щось не так, з’являється повідомлення 

про помилку. Сама формула відображається у комірці тільки у тому разі, якщо 

комірка знаходиться у режимі редагування тексту (тобто після подвійного 

клацання на ній). Якщо комірка просто виділена, то її формула виводиться у 

рядку формули у верхній частині вікна Excel. 

Функція «=ЕСЛИ (умова; дії під час виконання умови; дії у разі 

невиконання умови)» розв’язує логічні завдання за таким принципом. Якщо 

умова, задана в першому аргументі, істинна для яких-небудь комірок, то 

виконуються команди, що вказані у другому аргументі. А якщо ж умова не 

виконується, то запускаються команди третього аргументу. Умова являє собою 

логічний вираз, що може бути рівністю або нерівністю, і може містити 

посилання на комірки, певні числа, порівняння символів тощо. 

Ця функція передбачає вкладеність інших функцій Excel у будь-який із її 

аргументів, зокрема й інших логічних функцій. 

Порядок виконання роботи 

Задача 5.1. Розрахунок поточної ціни на автомобіль.  

Для розв’язання задачі сформуйте таблицю з відомостями про продажі 
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автомобілів різних марок. Бажано, щоб ваша таблиця зберігала дані про 10 авто. 

Як поля таблиці виберіть такі: «Марка автомобіля», «Дата надходження у 

продаж», «Ціна на момент вступу», «Поточна ціна» (рис. 5.1).  

 

 
 

Рисунок 5.1 – Зразок таблиці 

 

До комірки С3 уведіть функцію fx  «Дата и время»  «СЕГОДНЯ». 

Дані у стовпці Е з поточною ціною обчислюються за формулою (рис. 5.1), 

яка враховує такі умови: якщо з дня постачання авто до поточного дня пройшло 

більше року, то знижка для цього авто складає 20 % від ціни на момент 

постачання; якщо з дня постачання автомобіля пройшло більше півроку, то 

знижка складе 15 %. Якщо ж з дня постачання пройшло більше двох місяців, то 

знижка буде у розмірі 5 %; а якщо з моменту надходження авто у продаж 

пройшло менше, то знижки взагалі немає.  

Формула заноситься в комірку Е5, далі натисніть «Enter». За допомогою 

маркера заповнення скопіюйте формулу донизу таблиці.  

Фільтруйте дані. Щоб увівмкнути режим фільтрації, задайте команду 

«Данные» → «Фильтр» → «Автофильтр». Зверніть увагу на появу кнопок, що 

з’являються, у заголовках полів бази даних. 

Задача 5.2. Необхідно привести у відповідність балу за 100-бальною 

шкалою, отриманому як результат тестування, оцінку за 5-бальною шкалою, 

використовуючи, наприклад, таке формулювання: оцінка дорівнює 5, якщо бал ≥ 

90; оцінка дорівнює 4, якщо бал ≥ 74; оцінка дорівнює 3, якщо бал ≥ 60; оцінка 

дорівнює 2, якщо бал < 60. Для цього прикладу складіть таблицю з прізвищами 
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студентів, результатами тестування, підсумковими оцінками. 

Для розв’язання задачі нехай зміст комірки С2 є балом за тест за  

100-бальною шкалою першого студента (дивіться уважно вашу таблицю, це 

може бути комірка з будь-якою адресою), тоді оцінку за 5-бальною шкалою 

визначає формула: =ЕСЛИ(С2>=90;5;ЕСЛИ(С2>=74;4;ЕСЛИ(С2>=60;3;2))), далі 

натисніть «Enter». За допомогою маркера заповнення скопіюйте формулу донизу 

таблиці.  

Формула, що вводиться, не має містити пропусків. Для уведення формули 

для першого студента скористайтеся майстром функцій, ураховуючи вкладеність 

функцій, а потім, використовуючи засіб автозаповнення формулами, отримайте 

оцінки для інших студентів. 

Контрольні питання 

1. Надайте визначення формули в Excel. 

2. Що таке функція Excel? Які існують стандартні функції в Excel?  

3. Для чого призначені логічні функції Excel?  

4. Як використовувати інструмент умовного форматування? 

5. Які операції в Excel призначені для роботи з базою даних? 

6. Для чого призначено сортування даних? Як застосовувати складне 

сортування і в яких випадках воно передбачене? 

7. Як застосовувати засоби автофільтра? Чи існує можливість задавати в 

автофільтрі логічні умови та у який спосіб? 

Література: [1, 3, 5]. 

 

Лабораторна робота № 6 

Тема. Розв’язання задач оптимізації засобами Microsoft Excel 

Мета роботи: навчитися використовувати програму Excel у задачах 

оптимального керування. Навчитися формулювати умови завдання таблично, 

формувати обмеження, яким має відповідати результат, виконувати пошук 

оптимального варіанта. 
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Короткі теоретичні відомості 

Табличний процесор Microsoft Excel є достатньо потужним засобом 

розв’язування складних задач і аналізу результатів, які отримуються. Розглянемо 

технічні можливості програми MS Excel з аналізу даних під час процесі 

розв’язування задач оптимізації. 

Методика розв’язування задач складається з кількох етапів: 

− 1-й етап – математична постановка задачі (математична модель); 

− 2-й етап – уведення моделі у програму; 

− 3-й етап – пошук оптимального рішення (можливі корегування 

початкових даних); 

− 4-й етап – аналіз отриманих результатів та їх подання у необхідній 

формі. 

«Аналіз что-если» – це процес зміни значень у комірках, який дозволяє 

побачити, як ці зміни впливають на результати формул на аркуші. 

У Excel пропонуються засоби аналізу «что-если» трьох типів: сценарії, 

таблиці даних і підбір параметрів. У сценаріях і таблицях даних беруться набори 

вхідних значень і визначаються можливі результати. Таблиці даних працюють 

тільки з однією або двома змінними, але можуть набувати безліч різних значень 

для них. Сценарій може містити кілька змінних, але допускає не більше  

32 значень. Дія підбору параметрів відрізняється від сценаріїв і таблиць даних – 

береться результат і визначаються можливі вхідні значення для його отримання. 

Окрім цих трьох засобів можна встановити надбудови для виконання 

аналізу «что-если», наприклад, надбудову «Поиск решения». Ця надбудова 

схожа на підбір параметрів, але дозволяє використовувати більше змінних. 

Також можна створювати прогнози, використовуючи маркер заповнення і різні 

команди, вбудовані в Excel. Для більш складних моделей можна 

використовувати надбудову «Пакет анализа». 
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Задача 6.1. Постановка задачі транспортного перевезення. Певний вантаж, 

зосереджений у чотирьох постачальників кількістю 55, 80, 50, 75 одиниць у 

кожного постачальника відповідно. Потрібно доставити чотирьом споживачам 

вантаж у кількості 50, 90, 60, 60 одиниць відповідно для кожного споживача. 

Відома вартість перевезення одиниці вантажу від кожного постачальника до 

кожного споживача (табл. 6.1). 

Таблиця 6.1  Транспортне перевезення 

Вартість перевезення одиниці вантажу 
Потужності 

постачальника 

1 3 4 5 Постачальник 1 55 

5 2 10 3 Постачальник 2 80 

3 2 1 4 Постачальник 3 50 

6 4 2 6 Постачальник 4 75 

50 90 60 60 

Споживач 1 Споживач 

2 

Споживач 

3 

Споживач 4 

Вимоги споживачів 

 

Необхідно скласти план перевезень, який надає змогу вивезти всі вантажі, 

повністю задовольнити вимоги споживачів і має мінімальну вартість. 

Побудуйте економіко-математичну модель. Виразіть цільову функцію та 

обмеження. 

Для розв’язання цієї задачі в Excel спочатку створіть дві матриці:  

одну – з початковими даними вартості перевезення одиниці вантажу,  

іншу – для створення оптимального плану перевезень, передбачивши додатково 

комірки для зберігання потужності постачальників і вимоги споживачів. У будь-

яку вільну комірку внесіть функцію для розрахунку сумарної вартості 

перевезень (цільову функцію). Після внесення попередніх даних скористайтесь 

інструментом «Поиск решения» для знаходження оптимальних перевезень від 

постачальників до споживачів. Яка мінімальна вартість перевезень? 
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Порядок виконання роботи 

Розв’язання задачі 6.1 

1. Відкрити вікно MS Excel. Заповнити комірки початковими даними 

вартості перевезення одиниці вантажу (рис. 6.1.1). 

 

Рисунок 6.1.1 – Вихідні дані 

 

2. Створити таблицю оптимального плану перевезень. Для цього 

скопіювати таблицю (рис. 6.1.1). Виділити діапазон комірок В11:Е14  

натиснути клавішу «Del». Увести такі формули (рис. 6.1.2). 

 

 

 

Рисунок 6.1.2 

 

3. Результат обчислення формул дорівнює «0» (рис. 6.1.3). 

 

Рисунок 6.1.3  
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4. Потім потрібно поставити курсор до цільової комірки F17 → відкрити 

меню «Данные» → «Анализ что-если» → «Поиск решения». 

Примітка: для того, щоб вивести опцію «Поиск решения» на «Панель 

инструментов» потрібно натиснути кнопку «Файл» → «Параметры» → 

«Надстройки» → «Пакет анализа» → «Перейти» → ˅ «Поиск решения» → «ОК». 

5. У вікні «Поиск решения» заповнити поля, увести обмеження, як 

наведено на рис. 6.1.4.  

6. Натиснути кнопку «Найти решение».  

7. Округлити результат до цілих чисел, для цього виділити діапазон 

комірок B11:C14 → відкрити контекстне меню → «Формат ячеек» → «Число» 

→ «Числовой» → «Число десятичных знаков» → «0». 

 

Рисунок 6.1.4  
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7. Вигляд остаточного результату наведено на рис. 6.1.5. 

 

Рис. 6.1.5 – Результат розв’язання задачі транспортних перевезень 

 

Задача 6.2. Постановка задачі. В області є два заводи та три споживачі їх 

продукції – домобудівні комбінати. У таблиці вказані добові обсяги виробництва 

цементу, добові потреби в ньому комбінатів і вартість перевезення 1 т цементу 

від кожного заводу до кожного комбінату. 

Потрібно скласти план добових перевезень цементу для мінімізації 

транспортних витрат. 

Розв’язання задачі 6.2 

Невідомими величинами є обсяги перевезень. 

Нехай xij – обсяг перевезення цементу з i-го заводу на j-й комбінат;  

pij – вартість перевезення 1 т цементу з i-го заводу на j-й комбінат. 

Тоді функція мети – сумарні транспортні витрати: 


 



2

1

3

1i j

ijijxpz . 

Цю функцію потрібно мінімізувати. 

Невідомі в цій задачі мають відповідати таким обмеженням: 

− обсяги перевезень не можуть бути від’ємними, тобто 0ijx ; 

− увесь цемент із заводів має бути вивезений. 

Нехай ja  – обсяг виробництва цементу на i-му заводі. Тоді це обмеження 

виглядає так:  






3

1j

iji xa ; 

− потреби всіх комбінатів у цементі мають бути задоволені. 
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Якщо jb  позначити потреби в цементі j-го комбінату, то ця умова може 

бути записана так:  






2

1i

ijj xb . 

Вихідні дані можна розташувати на робочому аркуші, як наведено на  

рис. 6.2.1. 

 

Рис. 6.2.1 

 

До комірки С10 увести формулу:  =СУММ(С8:С9). 

До комірки D10 увести формулу:  =СУММ(D8:D9). 

До комірки E10 увести формулу:  =СУММ(E8:E9). 

До комірки F8 увести формулу:  =СУММ(С8:E8). 

До комірки F9 увести формулу:  =СУММ(С9:E9). 

До комірки E12 увести формулу:  =СУММ(С3:E4;C8:E9). 

Результатом уведення формул буде «0». 

 

Рис. 6.2.2 – Вихідні дані для розв’язання задачі про перевезення цементу 
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Додати вихідні дані → викликати в меню «Данные» → «Анализ что-если» 

→ «Поиск решения» та заповнити діалогове вікно, як наведено на рис. 6.2.3. 

Окрім того, потрібно скористатися кнопкою «Параметры» → установити 

прапорець «Линейная модель». 

 

Рис. 6.2.3 – Вихідні дані для вікна «Поиск решения» 

 

Після натискання кнопки «Выполнить» функція «Поиск решения» знайде 

оптимальний план добових перевезень цементу (рис. 6.2.4). 

 

Рис. 6.2.4 – Результат розв’язання задачі 6.2 
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Зауваження. У розглянутому прикладі задача є збалансованою, тобто 

сумарний обсяг виробленої продукції дорівнює сумарному обсягу потреби в ній. 

Тому в цій моделі не потрібно враховувати витрати, пов’язані зі складуванням  

(у разі перевиробництва) або з недопоставками (у разі дефіциту).  

В іншому разі в модель потрібно було б увести: 

− у разі перевиробництва: фіктивний комбінат, вартість перевезень 

одиниці продукції в який буде дорівнювати вартості складування, а потреби в 

продукції – обсягам складування надлишків продукції на заводах; 

− у разі дефіциту: фіктивний завод, вартість перевезень з якого буде 

дорівнювати вартості штрафів за недопоставку продукції, а обсяги перевезень – 

обсягам недопоставок продукції. 

Контрольні питання 

1. Надайте визначення завданням оптимізації. 

2. Перелічіть основні кроки розв’язання задачі оптимізації в Excel. 

3. Що таке цільова функція? Укажіть цільову функцію. 

4. Що таке обмеження? Укажіть обмеження у задачі. 

Література: [2, 3, 5]. 

 

Лабораторна робота № 7 

Тема. Контент аналіз 

Мета: підтвердити чи спростувати гіпотезу, користуючись контент-

аналізом. 

Короткі теоретичні відомості 

Контент-аналіз – якісно-кількісний метод вивчення документів, який 

характеризується об’єктивністю висновків і строгістю процедури та полягає у 

квантифікаційній обробці тексту з подальшою інтерпретацією результатів. 

Контент-аналіз застосовують як основний метод досліджень; складову 

дослідницьких методів; допоміжну процедуру оброблення даних, отриманих 

іншими емпіричними способами. Кожного разу, здійснюючи попередню 

перевірку вірогідності аналізованого тексту чи усного повідомлення, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%96_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82_%D1%83_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%85&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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установлюють надійність, змістову валідність (це комплексна характеристика 

методики (тесту), що відбиває інформацію про коло досліджуваних явищ, а 

також міру репрезентативності процедури дослідження щодо них) аналітичної 

процедури. 

Послідовність контент-аналізу 

Контент-аналіз є поетапним процесом, що передбачає три етапи. 

1. Підготовчий етап (розроблення програми аналізу матеріалу). 

Елементами його є постановка мети дослідження, попередня перевірка 

адекватності вибраного методу особливостям майбутньої роботи, складання 

класифікатора (опорної схеми для контент-аналізу), підготовка інструкцій для 

осіб, що беруть участь у реалізації методу, пілотажне дослідження, коригування 

програми. 

Класифікатор є переліком категорій аналізу, індикаторів, прийнятих 

одиниць відліку, основою алгоритму подальших дій; від його якості залежить 

ефективність роботи. 

Категорії аналізу – ключові елементи дослідницької концепції, значні 

одиниці, які реєструють відповідно до поставленої мети. Як категорії аналізу 

дослідник заздалегідь висуває певні проблеми або ідеї, теми. Наприклад, 

вивчаючи характер людини на підставі інтерв’ю чи анкетування, можна 

виокремити такі категорії: ставлення до себе, інших людей, діяльності, речей 

(предметів), природи. Досліджуючи тривожність як властивість особистості, 

розрізняють її складові: занепокоєння з приводу здоров’я, сімейного стану, 

кар’єри, фінансового стану тощо. Список категорій має бути вичерпним, 

забезпечувати можливість однозначного співвіднесення частин тексту з 

конкретною категорією. 

Одиниці аналізу (індикатори, ознаки вираження значних одиниць) є 

частинами тексту, що характеризуються належністю до певної категорії. Ними 

можуть бути символи, слова, терміни, словосполучення, ситуації, судження, 

репліки, інтонації, які дають змогу визначити роль у тексті кожної категорії. 

Вона може виражатися у тексті по-різному: від окремих символів чи слів до 
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суджень або абзаців. Категорія може бути подана у негативній (критичній), 

нейтральній або позитивній формі. 

Одиниці відліку є кількісними характеристиками відношень категорій одна 

до одної або одиниць аналізу до категорій. Як правило, використовують частоту 

проявів у тексті категорії або її ознаки; пропорцію представленості категорії (її 

ознаки) або обсягу уваги, що приділяється їй автором тексту (порівняльна 

кількість друкованих знаків, площа відповідних частин текстів у квадратних 

одиницях або відсотках, необхідний час для проголошення). 

Розроблення класифікатора завершується складанням інструкцій для 

кодувальника і підготовкою кодувальної матриці. Інструкції містять вказівки: які 

категорії виділені, які ознаки у тексті відповідають їм, якого типу одиниці 

відліку при цьому використовують. Результати контент-аналізу будуть 

об’єктивними, якщо дослідник письмово сформулює інструкції, навіть якщо він 

сам є кодувальником. 

Кодувальною матрицею є таблиця, призначена для зручності реєстрації 

первинних результатів дослідження, де по вертикалі вказані категорії аналізу, а 

по горизонталі – перелік джерел інформації (документи, повідомлення, персони 

досліджуваних). Середину таблиці заповнюють цифрами, що свідчать про 

частоту появи категорії у досліджуваному матеріалі. 

Пілотажне дослідження завершує підготовчий етап контент-аналізу, 

уточнює одиниці аналізу, інструкції. 

2. Виконавчий етап. Передбачає процедури з виділення індикаторів 

категорій і реєстрації характеристик їх присутності у тексті. При цьому 

кодувальники можуть неточно співвіднести одиниці аналізу з категоріями, 

пропустити одиниці аналізу, фіксувати неіснуючі категорії. Це порушує 

стійкість результатів контент-аналізу. Причинами низьких показників стійкості є 

низька якість інструкції, недостатнє уміння кодувальників, невідповідність умов 

їх роботи, відсутність уважності, терпіння або сумлінності. 

3. Етап оброблення даних. Його зміст визначає мета дослідження. Залежно 

від неї під час оброблення результатів (кодувальних матриць) можна 
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використати частотні чи відсоткові розподіли, коефіцієнти кореляції, 

порівняльні таблиці тощо. Під час аналізу масштабних даних іноді застосовують 

спеціальні математично-статистичні способи. Наприклад, під час використання 

методу «Ч. Осгуда», призначеного для виявлення випадкової і невипадкової 

залежностей елементів змісту, спочатку розраховують величину імовірності 

вживання двох одиниць аналізу, а потім порівнюють з виявленою під час 

контент-аналізу частотою використання одиниць. 

Наприклад, одиниця X міститься у 20 % аналізованих текстів (Рх = 0,2), а 

одиниця Y – у 30 % (𝑃у = 0,3). Разом ці одиниці вживатимуться з імовірністю 0,6 

(відповідно до формули 𝑃ху = 𝑃х   𝑃у). Насправді разом вони були зареєстровані 

лише в 2 % випадків (Фnr = 0,02). Очевидно, фактична залежність цих одиниць 

аналізу випадкова. 

Для аналізу даних за формулою розраховують коефіцієнт Яніса, який 

установлює співвідношення позитивних і негативних оцінок щодо визначених 

категорій: 

t*r

n*ff
С

2 
  (коли 𝑓 > 𝑛), 

t*r

nn*f
С

2
  (коли 𝑓 < 𝑛), 

де f – кількість додатних оцінок, n – кількість від’ємних оцінок; r – обсяг 

одиниць інформації (обсяг інформації тексту, що стосується проблеми, яка 

вивчається), що відображають досліджувану категорію; t – загальний обсяг 

аналізованого тексту. 

Поширеним методом математичної статистики під час оброблення даних 

контент-аналізу чи кореляційного аналізу є факторний аналіз, що дає змогу 

виявити приховані від безпосереднього сприйняття ознаки (фактори), а також 

уточнювати ступінь їх впливу на розглянуті характеристики. 

Факторний аналіз застосовують за необхідності визначити сукупність 

імовірних причинно-наслідкових зв’язків між змінними, встановити феномени, 

що пояснюють їх існування. Наприклад, досліджуючи залежність успішності 
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школярів від їх психологічних характеристик, одержують значення парних 

кореляцій між успішністю, потребами і здібностями. Для розуміння суті 

факторного аналізу можна скористатися наочною моделлю (рис. 7.1), у якій 

кожному параметру відповідає окремий прямокутник, а площі перетину фігур 

символічно зображують величини коефіцієнтів кореляції. Зона 1 містить загальні 

ознаки виявів здібностей і успішності, зона 2 – здібностей і потреб, зона 3 – 

успішності і потреб. У зоні 4 присутні ознаки, об’єднані загальним фактором 

успішності, потреб і здібностей. 

Техніки факторного аналізу вивчають у межах курсу математичної 

статистики. 

 

Рисунок 7.1 – Модель дослідження залежності успішності студентів від їх 

психологічних характеристик 

 

Недоліками факторного аналізу є відсутність однозначного математичного 

розв’язання проблеми факторних навантажень, тобто вплив окремих факторів на 

зміни тих чи інших змінних, суб’єктивність психологічної інтерпретації 

результатів контент-аналізу. Майже завжди можливі кілька тлумачень 

установлених залежностей. 

Загалом метод контент-аналізу документів передбачає виокремлення у 

тексті категорій аналізу (смислових одиниць), підрахунок частоти їх вживання, 

дослідження співвідношення різних елементів тексту між собою та з усім 

обсягом аналізованої інформації. 
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Порядок виконання роботи 

Для запускання програми QDA MINER треба використати ярлик на 

робочому столі. Буде відображено вікно (рис. 7.2), у якому потрібно вибрати 

USE FREE EDITION (тобто використати безкоштовну версію QDA). 

 

Рисунок 7.2 – Вікно запуску програми QDA MINER 

 

Далі пропонується створити новий проект, або завантажити старий. 

Вибираємо Сreate a new project. 

 

Рисунок 7.3 – Вікно вибору проекту 

 

У наступному вікні пропонується створити новий проект з набору текстів 

або створити порожній проект без наповнення для попереднього формування 

загальної структури роботи чи завантажити файл даних. Оберіть перше «Сreate a 

project from a list of documents/images». 
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Рисунок 7.4 – Вікно вибору типу проекту 

 

Завантажте txt файли в проект. Для цього в наступному вікні ліворуч 

виберіть директорію, праворуч – документи. Натисніть кнопку, що розташована 

нижче ADD (Додати). Додавши вибрані файли в проект, натисніть Сreate. 

 

Рисунок 7.5 – Вікно завантаження файлів 

 

Далі система пропонує створити файл проекта. Оберіть директорію, 

додайте їй ім’я та збережіть. 
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Рисунок 7.6 – Вікно створення файла проекту 

 

Далі відкривається робочий інтерфейс програми (рис. 7.7). 

 

Рисунок 7.7 – Вікно інтерфейсу програми QDA MINER 
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Створення категорій і кодів контент-аналізу 

Кодувати треба яскраво виражені позитивні та негативні висловлювання. 

Отже, є дві категорії: назвемо одну «позитив/негатив», а іншу «потреби». 

В програмі QDA MINER LITE, обираємо меню Codes – Add (тобто додати 

коди). У вікні, що відкрилось, треба ввести найменування коду та категорії. Далі 

додати інші коди та категорії. 

 

Рисунок 7.8 – Вікно додавання кодів і категорій 

 

Можна використовувати шоткати (сполучення клавіш, у цьому разі 

ctrl+shift+ будь-яка клавіша) для прискорення процесу кодування, а також 

надавати кольору категорії. 

Після введення всіх найменувань кодів у лівій частині програми в розділі 

Codes можна побачити таке: 

 

Рисунок 7.9 – Вікно створених кодів 
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Кодування тексту в рамках контент-аналізу 

Оберіть у тексті фрагмент для кодування та перетягніть на нього код, або 

скористуйтесь шоткатами, якщо їх призначено раніше. 

При цьому праворуч можна побачити, що кодовані фрагменти візуально 

відмічені найменуванням коду із відповідним призначеним йому кольором. Так 

треба закодувати всі тексти. 

 

Рисунок 7.10 – Вікно кодування тексту 

 

Простий підрахунок частот кодів і категорій 

Для того, щоб визначити як сильно себе проявляє та чи інша категорія 

треба вибрати в меню Analyse/Coding Frequency… 

 

Рисунок 7.11 – Вікно вибору даних для аналізу 
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Далі необхідно вибрати, які категорії та коди треба аналізувати. Натисніть 

на позначку з трьох різнокольорових фігур і виберіть. Установіть прапорець у 

поле Сoverage. Натисніть кнопку Search, після чого можна побачити таблицю 

частотного розподілу кодів. 

 

Рисунок 7.12 – Таблиця частотного розподілу кодів 

 

Цю таблицю можна легко завантажити в Microsoft Excel і далі з нею 

працювати. У таблиці можна подивитись представленість кодів числом слів 

(стовпець Nb Words). 

Також можна побачити розподіл на гістограмах, які мають багато 

налаштувань. 

 

Рисунок 2.13 – Вікно гістограм 
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Вивантаження текстів і якісне інтерпретування 

Якщо потрібно приступити до якісної інтерпретації і вивантажити всі 

тексти за будь-яким кодом, можна натиснути правою кнопкою по коду в таблиці 

частотного розподілу та вибрати пункт Retrieve Segments. 

 

Рисунок 7.14 – Вікно для настроювань вивантаження текстів 

 

На рис. 7.15 відображено формат, у якому можна переглянути фрагменти, 

або завантажити їх до браузера, Еxcel і т. д. 

 

Рисунок 7.15 – Вікно перегляду фрагментів тексту 

 

Далі виконують якісне інтерпретування та створюють звіт. 
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Завдання до самостійного опрацювання 

1. Необхідно розробити електронну анкету для опитування. Предметна 

область відповідає номеру варіанта. 

Наприклад: 

Гіпотеза: у засобах масової інформації домінує тема агресії. 

2. Вибрати ключові слова для предметної області. 

Наприклад: жорстоке вбивство, вороже ставлення, жорстоке поводження, 

пагубна дія, убивство дітей, терористичний акт, агресивна поведінка, кривава 

агресія, пряма агресія, відкрита агресія, небезпечна агресія. 

Таблиця 7.1 – Аналіз структурно-семіотичних одиниць газети «fakty.ua» 

Слово 
Кількість 

згадувань 

Усього слів у 

статтях 

% 

співвідношення 

% у кількості 

згадувань 

влади 

Смерть 2 8791 0,022 6 

Жорстокість 2 8791 0,022 6 

Насильство 15 8791 0,165 47 

Терор 3 8791 0,034 9 

Видавництво 2 8791 0,022 6 

Біль 4 8791 0,045 12 

Напад 7 8791 0,279 20 

Грубість 0 8791 0 0 

 

Таблиця 7.2 – Аналіз структурно-семіотичних одиниць газети 

«gazeta.dt.ua» 

Слово 
Кількість 

згадувань 

Усього слів у 

статтях 

% 

співвідношення 

% у кількості 

згадувань 

влади 

Жорстоке 

вбивство 

5 8791 0,056 45 

Крайня 

ворожість 

2 8791 0,022 15 

Жорстоке 

звернення 

3 8791 0,034 20 

Пагубна дія 0 8791 0 0 

Убивство дітей 3 8791 0,034 20 

Терористичний 

акт 

    

 0,146 % 100 %   
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1. Згідно з номером індивідуального завдання здійснити контент-аналіз, 

попередньо сформулювавши ключові слова (не менше 10 слів). Наприклад, 

ключові слова: жорстоке вбивство, вороже ставлення, жорстоке поводження, 

згубне дію, убивство дітей, терористичний акт, агресивна поведінка, кривава 

агресія, пряма агресія, відкрита агресія, небезпечна агресія.  

2. Сформулювати якісні характеристики статей, що аналізуватимуться. 

Наприклад, достовірна інформація, інформація без фактів, недопустимий текс у 

статях цього виду і т. д. 

3. Проаналізувати не менше 10 статей у програмному продукті 

«QDA Miner 4 Lite», зберегти оброблені дані у форматі .xlsx і надати посилання 

цих статей у цьому документі, створити та зберегти графічне зображення 

контент-аналізу.  

4. У звіті подати результати роботи та надати загальну статистику. 

5. Сформулювати висновок до роботи. 

Індивідуальні завдання 

1. Поширеність корупції в Україні. 

2. Боротьба з епідеміями у світі. 

3. Громадський транспорт в Україні. 

4. Економічна ситуація в Україні. 

5. Політична ситуація в Україні. 

6. Соціальна захищеність населення в Україні. 

7. Організація навчального процесу у школах України. 

8. Організація навчального процесу у закладах вищої освіти України. 

9. Екологічний стан навколишнього природного середовища України. 

10. Чорний ринок України. 

11. Медичне обслуговування в Україні. 

12. Діяльність благодійних організацій. 

13. Значущість і погляди на діяльність церкви в Україні. 

14. Упровадження інновацій на підприємствах України, дійсність і 

перспективи. 

15. Вплив мас-медіа на свідомість людей. 
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Контрольні питання 

1. Визначте предметом спостереження психологічного дослідження. 

2. Чим відрізняється наукове спостереження від життєвого? 

3. Охарактеризуйте основні різновиди спостереження. 

4. Укажіть етапи наукового спостереження. 

5. Охарактеризуйте способи і різновиди процедур реєстрації 

спостережуваного матеріалу. 

6. Які типові помилки допускають дослідники під час застосування методу 

спостереження? 

7. Сформулюйте правила, за умов дотримання яких ефективність методу 

спостереження підвищується. 

8. Охарактеризуйте особливості застосування методу інтерв’ювання у 

процесі дослідження. 

9. Розкрийте зміст кожного етапу організації інтерв’ю. 

10. Яких вимог повинен дотримуватися дослідник у процесі проведення 

інтерв’ю? 

11. Розкрийте сутність телефонного інтерв’ювання. 

12. Які вимоги висувають до питань для інтерв’ювання? 

13. Охарактеризуйте переваги та недоліки методу анкетування. 

14. З’ясуйте, які основні види питань застосовують в анкеті. 

15. Надайте характеристику етапів підготовки анкети. 

16. Поясніть, у чому переваги та недоліки поштового анкетування. 

17. Розкрийте зміст діяльності експертів під час експертного оцінювання. 

18. Укажіть причини оцінного суб’єктивізму під час експертного 

оцінювання. 

19. Які ефекти впливають на вірогідність результатів експертного 

оцінювання? 

20. Розкрийте сутність кожного етапу контент-аналізу. 

21. Укажіть та охарактеризуйте одиниці контент-аналізу. 

Література: [4, 5]. 
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3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Перелік лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Інформатика і 

комп’ютерна техніка» складається з восьми робіт, які спрямовані на перевірку 

знань студентів з теорії та практики розв’язання прикладних задач. 

Виконання лабораторних робіт і написання звітів є обов’язковим для усіх 

студентів. За вісім робіт студент може отримати 35 балів.  

За кожну лабораторну роботу виставляється: 

− 5 бали, якщо студент виконав лабораторну роботу, написав звіт і 

захистив його, тобто правильно та вичерпно відповів на всі питання.  

− 3 бали виставляється, якщо студент виконав лабораторну роботу, написав 

звіт, але не захистив його; 

− у решті випадків виставляється 0 балів. 

Розподіл балів за видами занять за семестр наведено у табл. 3.1. 

Таблиця 3.1 

Інформатика і комп’ютерна техніка Бали 

Лекції 10 

Лабораторні роботи (5 б.×7 л. р.) 35 

Контрольні роботи (10 б.×2) 20 

Тести (10 б.×2) 20 

Реферати (5 б.×2) 10 

Індивідуальні завдання 5 

Усього 100 
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Додаток Б 

Теми рефератів 

 

1. Системи числення, використовувані в комп’ютері. Перетворення 

двійкових, десяткових і шістнадцяткових чисел. 

2. Кодування символів. Таблиці ASCII та ANSI. 

3. Принципи компонування персональних комп’ютерів. 

4. Материнська плата.  

5. Найважливіші характеристики процесорів. 

6. Внутрішня пам’ять. Зовнішня пам’ять. Логічна організація пам’яті. Кеш-

пам’ять, варіанти кеш-пам’яті. 

7. Шина. Які компоненти складають архітектуру шини? Види шин. 

8. Характеристики магнітних дисків.  

9. Типи антивірусних програм. Методи захисту від комп’ютерних вірусів. 

10. Архівація та розархівування файлів програмами ARJ, RAR. 

11. Мережні операційні системи фірми Microsoft. 

12. Організація комп’ютерів у мережу. 

13. Підключення до мережі Internet. Призначення браузера Internet 

Explorer. 

14. Призначення й архітектурні особливості операційних систем.  

15. Фази завантаження операційної системи Windows. 

16. Основні вузли дисковода оптичних дисків і принцип їх роботи. 

17. Основні характеристики дисководів на жорстких дисках. 

18. Ієрархічна структура каталогів на магнітних дисках. 

19. Імена файлів і стандартні угоди за завданням їх типів. 

20. Маски в іменах файлів. Пошук файлів за маскою. 

21. Файлові системи Windows, FAT32, NTFS. 

22. Види інтерфейсу користувача, уживані в операційних системах. 

23. Команди конфігурації операційної системи. 

24. Програмне забезпечення базового рівня.  
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25. Програмне забезпечення системного рівня, драйвери. 

26. Прикладне програмне забезпечення. 

27. Програма форматування дисків. 

28. Поняття вікна в ОС Windows, типи вікон. 

29. Захист інформації. Призначення Брандмауэра Windows. 

30. Поняття і функції операційної системи. 

31. Операції з об’єктами файлової системи. 

32. Службові програми. 

33. Поняття вікна Windows. Типи вікон. Основні елементи вікна програми.  

34. Панель керування Windows. 

35. Файлові менеджери. 

36. Інтерфейс програми Word. 

37. Робота з документами, шаблони. 

38. Форматування тексту, символів, списків. 

39. Колонки, буквиця, виноски, обробка і нумерація виносок. 

40. Пошук і заміна фрагментів тексту. 

41. Перевірка правопису слів і підбір синонімів. 

42. Таблиці: створення таблиць, робота з елементами таблиці. 

43. Перевірка орфографії в текстовому редакторові Word. 

44. Робота зі стилями. Убудовані стилі документа. Створення й 

модифікація стилів. 

45. Основні поняття електронних таблиць. 

46. Елементи вікна книги, їх призначення. 

47. Уведення, редагування та опрацювання даних. 

48. Копіювання вмісту клітинок. Використання маркера заповнення. 

49. Форматування чисельних даних. 

50. Основні правила складання формул і особливості виклику вбудованих 

математичних функцій. Використання імен у формулах. 

51. Типи посилань, які використовують в Excel, відмінності між ними. 

52. Використання електронних таблиць як бази даних. Фільтрація даних. 
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53. Побудова звідної таблиці. Побудова звідної діаграми. 

54. Призначення макросів. Створення, редагування макросів. 

55. Засоби аналізу даних: «Подбор параметра». «Поиск решения». 

56. Послідовність вставки або видалення клітинок, рядків і стовпців. 

57. Робота з клітинками таблиці, форматування клітинок. 

58. Обчислення в електронних таблицях. 

59. Копіювання вмісту клітинок. Використання маркера заповнення. 

60. Форматування чисельних даних. 

61. Чим відрізняється наукове спостереження від життєвого у контент-

аналізі? 

62. Охарактеризуйте основні різновиди спостереження. 

63. Укажіть етапи наукового спостереження. 

64. Охарактеризуйте способи і різновиди процедур реєстрації 

спостережуваного матеріалу. 

65. Які типові помилки допускають дослідники під час застосування 

методу спостереження? 

66. Сформулюйте правила, за умов дотримання яких ефективність методу 

спостереження підвищується. 

67. Охарактеризуйте особливості застосування методу інтерв’ювання у 

процесі дослідження. 

68. Розкрийте зміст кожного етапу організації інтерв’ю. 

69. Основні відомості про системи керування базами даних (СКБД). 

70. Вступ до Microsoft Access. Основні поняття. 

71. Створення бази даних (БД), створення таблиць, заповнення таблиць 

інформацією. 

72. Схема зв’язку даних між таблицями. Створення запитів у Microsoft 

Access. 

73. Створення форм у Microsoft Access. 

74. Створення звітів у Microsoft Access. 

75. Створення програм у Microsoft Access. 
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Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної 

дисципліни «Інформатика і комп’ютерна техніка» для студентів денної та 

заочної форм навчання зі спеціальності 029 – «Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа» за освітньо-професійною програмою «Документознавство та 

інформаційна діяльність» освітнього ступеня «Бакалавр» 
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