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1. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

Курсова робота виконується на основі знань, отриманих при вивченні

курсу «Обчислювальна математика і програмування» і загальноосвітніх

дисциплін.

Метою курсової роботи є закріплення теоретичних знань і практичних

навиків студентів з основ алгоритмізації при проведенні інженерних

розрахунків на персональних ЕОМ.

При виконанні курсової роботи перед студентами ставляться задачі:

-  формування таблиці значень;

- придбання навичок роботи з текстовим редактором WORD і пакетом

електронних таблиць EXCEL.

Змістом курсової роботи є рішення задачі виробничо-економічного

характеру.

2. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ

ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ

2.1 Зміст курсової роботи

Пояснювальна записка повинна включати:

- титульний лист (див. додаток 1);

- завдання до курсової роботи (див. додаток 2);

- календарний план виконання курсової роботи (див. додаток 3);

- реферат (див. додаток 4);

- зміст (див. додаток 5);

- розділи основної частини:

o вступ;

o постановка задачі;

o алгоритм рішення задачі;

o опис алгоритму;

o характеристика даних і їх умовні позначки;
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o рішення задачі в пакеті EXCEL;

o опис рішення задачі;

o графічний аналіз результатів;

o висновок;

o список використаних джерел.

Наприкінці пояснювальної записки поміщаються додатки (результати

рішення задачі з відображенням розрахункових формул).

Реферат призначений для ознайомлення з роботою. Він повинен бути

коротким і містити відомості, що дозволяють представити сутність роботи.

Реферат повинен містити:

- відомості про обсяг записки в сторінках;

- кількість малюнків і таблиць;

- кількість використаних джерел і додатків;

- перелік 8 – 15 ключових слів;

- текст  реферату.

Ключові слова (словосполучення)  характеризують основний зміст

курсової роботи. Вони надаються заголовними буквами в називному відмінку в

рядок через коми. Текст реферату повинен відображати інформацію про об'єкт

розробки або дослідження, про мету курсової роботи, значимість роботи і

висновки.

У вступі на основі аналізу сучасного стану питання необхідно

обґрунтувати актуальність теми курсової роботи.

У розділі «Постановка задачі» необхідно викласти математичний опис

завдання у вигляді сукупності розрахункових формул.

У розділі «Характеристика даних і їх умовні позначки» необхідно

привести таблицю даних, що характеризує відповідність даних  умовним

позначкам алгоритму.

У розділі «Алгоритм рішення задачі» слід зобразити блок-схему

алгоритму завдання, користуючись стандартними умовними графічним

символами  згідно Держстандарту.
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У розділі «Опис алгоритму» необхідно дати пояснення до кожного

блоку алгоритму.

У розділі «Рішення задачі в пакеті EXCEL» необхідно представити

таблицю даних, на основі яких проводяться розрахунки, а також підсумкову

таблицю результатів.

У розділі «Опис рішення задачі» необхідно дати пояснення до кожного

виконаного розрахунку, вказуючи адреси використовуваних осередків і

формулу для розрахунку.

В висновку необхідно перерахувати отримані на персональному

комп'ютері результати і  зробити їх аналіз.

Література повинна бути представлена загальним списком наприкінці

роботи. Бібліографічний опис використаних джерел повинен приводитися

відповідно до Держстандарту.

2.2 Правила оформлення пояснювальної записки

Пояснювальну записку оформляють на аркушах А4 (210х297 мм)  з

використанням текстового редактора WORD на комп'ютері з однієї сторони

листа білого паперу.

Об'єм пояснювальної записки залежить від характеру і широти вивчення

теми.

Текст пояснювальної записки слід друкувати, дотримуючись наступних

розмірів: верхнє, ліве і ніжне поле – не менше 20мм, праве – не менше 10мм.

Зміст повинен бути сформований автоматично.

Текст пояснювальної записки розбивається автором самостійно на

відповідні розділи (1, 2, 3, ...), підрозділи (2.1, 2.2, 2.3, …) і пункти (3.1.1, 3.1.2,

3.1.3, …).

Заголовки структурних елементів записки і розділів слід розташовувати в

середині рядка і друкувати прописними буквами без крапки в кінці, не

підкреслюючи. Заголовки підрозділів, пунктів слід починати з абзацного
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відступу і друкувати окрім першої прописної рядковими буквами, не

підкреслюючи, без крапки в кінці.  Відстань між заголовком і текстом при

виконанні записки повинна бути не менші два рядки.

Кожен розділ записки слід починати з нового листа.

Структурні елементи «Реферат», «Вступ», «Висновок», «Список

використаних джерел» не нумерують, а їх найменування служать заголовками

структурних елементів. Розділи, підрозділи, пункти, підпункти слід нумерувати

арабськими цифрами.

Пояснювальна записка повинна мати крізну нумерація сторінок,

починаючи з титульного листа. Номер сторінки проставляється арабськими

цифрами в правому верхньому кутку сторінки без крапки в кінці. Титульний

лист, завдання, реферат, зміст і перша сторінка розділу «Вступ» включається в

загальну нумерацію, але на них номери сторінок не ставляться.

Таблиці застосовують для зручності представлення показників. Назву

таблиці слід поміщати над таблицею. При перенесенні частини таблиці на інші

сторінки назву поміщають тільки над першою частиною таблиці. Таблиці слід

нумерувати арабськими цифрами крізною нумерацією і в межах розділів

(наприклад, таблиця 2.4) Слово «Таблиця» вказується один раз зліва над

першою частиною таблиці. Над іншими частинами пишуться слова

«Продовження таблиці» з вказівкою номера.

Графу «Номер один по одному» у таблицю включати не допускається.

При необхідності нумерації показників, параметрів або інших даних порядкові

номери слід указувати безпосередньо перед їх найменуванням.

Формули і рівняння розташовуються безпосередньо після тексту, в якому

вони згадуються, посередині рядка. Вище і нижче за кожну формулу або

рівняння повинно бути не менше одного вільного рядка.  Номер формули або

рівняння указують на рівні формули або рівняння в дужках в крайньому

правому положенні на рядку (наприклад  (3.5)). Пояснення значень символів і

числових коефіцієнтів, що входять до формули або рівняння, слід приводити

безпосередньо під формулою в тій же послідовності, в якій вони дані у формулі
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або рівнянні. Пояснення кожного символу і числового коефіцієнта слід давати з

нового рядка. Перший рядок пояснень слід починати з абзацу із слова «де» без

двокрапки.

Додатки оформляють як продовження даного документа. У тексті

пояснювальної записки на всі додатки повинні бути  посилання. Додатки

повинні мати загальну з рештою частини крізну нумерацію сторінок і

розташовуються у порядку посилань на них в тексті пояснювальної записки.

Кожний додаток слід починати з нової сторінки  з вказівкою вгорі по центру

сторінки слова «Додаток» і його назва.

3. ЗАВДАННЯ ДО КУРСОВОЇ  РОБОТИ

Створити таблицю на листі 1 і заповнити її даними (10 записів), додати

заголовок «Таблиця даних».

Виконати сортування даних по змісту першого стовпця таблиці.

Скопіювати  таблицю даних на лист 2 і провести розрахунки за

формулами, додати заголовок «Підсумкова  таблиця».

На основі початкових даних на листі 3 побудувати діаграму. Вид діаграми

– гістограма.

При побудові діаграми передбачити створення легенди, підписів осей,

заголовка діаграми. Заголовок діаграми виконати напівжирним зображенням з

підкресленням, легенду – курсивом.

На основі підсумкових даних на листі 4 побудувати кругову діаграму.

При побудові діаграми передбачити створення легенди, заголовка діаграми.

Діаграми виконати в кольорі за допомогою способів заливки.

Перейменувати листи книги по змісту інформації.



10

Завдання 1. Скласти таблицю, що містить відомості про розсилку

інформації.
Кількість повідомлень за 1 квартал

поточного року

Країна Місто
Прізвище

абонента
по

робочому

телефону

по стільни-

ковому

телефону

по

електронній

пошті

Сума

виплат

Визначити:

 Загальну кількість інформації, що розсилається, по кожному виду;

 середню суму виплат;

 максимальну кількість повідомлень по стільниковому телефону;

 мінімальну кількість повідомлень по електронній пошті;

 змінити суму виплат за наступним принципом: якщо кількість

повідомлень по стільниковому телефону менше 200, збільшити суму

на 5%, якщо більше 300, понизити на 15%, в решті випадків залишити

без змін.

Завдання 2. Скласти таблицю, що містить відомості про співробітників

фірми.
Заробітна плата  за кожен квартал

поточного рокуНазва

відділу

Прізвище

співробіт-

ника

Табел.

номер
Посада

1

квартал

2

квартал

3

квартал

4

квартал

Визначити:

 загальну суму виплат кожному співробітникові фірми за поточний рік;

 середню заробітну плату кожного співробітника;

 середню заробітну плату за кожен квартал;

 максимальну і мінімальну заробітну плату за перший квартал;

 змінити заробітну плату за поточний рік за наступним принципом:

збільшити технікам на 10%, інженерам на 20%, іншим залишити без

змін.
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Завдання 3. Скласти таблицю, що містить відомості про товари на складі.
Кількість замовленого товару за

1 квартал

Наймену-

вання

товару

Кількість

товару на

складі

Серійний

номер

товару

Ціна

одиниці

товару січень лютий березень

Визначити:

 загальну кількість товару на складі після виконаного замовлення;

 вартість кожного виду товару, що знаходиться на складі після

виконаного замовлення;

 максимальну кількість товару на складі до замовлення;

 середню ціну одиниці товару;

 змінити ціну одиниці товару кожного виду за наступним принципом:

якщо кількість замовлень товару за 1 квартал менше 10тис.- збільшити

на 5%, якщо більше 20тис. - понизити ціну на 15%, в решті випадків

залишити без зміни.

Завдання 4. Скласти таблицю, що містить відомості про замовлення на

товари.
Кількість замовленого товару

Найменування

товару

Країна

одержувача

Ціна

одиниці

товару

1

квартал

2

квартал

3

квартал

4

квартал

Визначити:

 загальну кількість замовленого товару за кожен квартал;

 середню кількість замовленого товару по кожному найменуванню;

 загальну вартість замовленого товару за рік по кожному

найменуванню;

 максимальну і мінімальну ціну одиниці товару;

 змінити ціну одиниці товару за наступним принципом: якщо країна

одержувача «Україна» - понизити ціну на 10%, якщо  країна

одержувача «Германія» – збільшити ціну на 15%, в решті випадків

ціну збільшити на 5%.
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Завдання 5. Скласти таблицю, що містить відомості про реалізацію товарів.
Кількість товару, що поступив

у роздрібНайменування

товару
Код міста

Ціна

одиниці

товару
1

квартал

2

квартал

3

квартал

4

квартал

Визначити:

 загальну кількість товару, що поступив у роздріб за поточний рік по

кожному найменуванню;

 загальну кількість товару за кожен квартал;

 суму виручки кожного товару за рік;

 середню ціну одиниці товару;

 змінити ціну одиниці товару за наступним принципом: якщо код міста

062 -  понизити ціну одиниці товару на 10%, якщо  код міста  048 -

збільшити  на 15%, в решті випадків залишити без зміни.

Завдання 6. Скласти таблицю, що містить відомості про витрати на

придбання товарів.
Кількість товару, придбаного в

першому кварталі поточного року
Найменування

товару
Код товару

Ціна одиниці

товару
січень лютий березень

 Визначити:

 загальну кількість товару, придбаного у першому кварталі по кожному

найменуванню;

 суму витрат на придбання кожного товару;

 середню кількість придбаного товару за кожен місяць;

 загальну суму витрат на придбання товарів;

 змінити ціну одиниці товару за наступним принципом: якщо кількість

товару, придбаного за 1 квартал більше середньої кількості товару,

придбаного за 1 квартал, – збільшити на 5%, якщо менше - понизити

ціну одиниці товару  на 5%, в решті випадків залишити без зміни.
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Завдання 7. Скласти таблицю, що містить зведення про доставку товарів.
Кількість товару, що поставляється

Найме-

нування

товару

Країна

відправ-

ника

Країна

одержу-

вача

1

квартал

2

квартал

3

квартал

4

квартал

Вартість

доставки

одиниці

товару

Визначити:

 загальну кількість товару, що поставляється, за кожен квартал;

 загальну кількість товару, що поставляється, за поточний рік по

кожному найменуванню товару;

 загальну вартість доставки за рік по кожному найменуванню товару;

 мінімальну вартість доставки одиниці товару;

 змінити вартість доставки одиниці товару за наступним принципом:

якщо країна одержувача  і країна відправника «Україна» - понизити

вартість на 10%, в решті випадків збільшити  на 15%.

Завдання 8. Скласти таблицю, що містить відомості про основні фонди

відділу.
Кількість моделей, що

поступили до основного фонду

відділу за 1 квартал

Найменування

моделі

Серійний

номер

Ціна

одиниці

моделі

Термін

амортизації

січень лютий березень

Визначити:

 загальну кількість моделей, що поступили до основного фонду відділу

за квартал по кожному найменуванню;

 загальну вартість кожної придбаної моделі;

 середній термін амортизації;

 максимальну ціну одиниці моделі;

 змінити  ціну одиниці моделі за наступним принципом: якщо термін

амортизації більше 10 років - понизити ціну одиниці моделі  на 50%,

якщо термін амортизації менше 2 років – залишити без зміни, в решті

випадків ціну одиниці моделі понизити на 10%.
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Завдання 9. Скласти таблицю, що містить відомості про замовлення на

товари.
Кількість замовленого товару

Найменування

товару

Ціна одиниці

товару
Замовник 1

квартал

2

квартал

3

квартал

4

квартал

Визначити:

 загальну кількість замовленого товару за поточний рік по кожному

найменуванню;

 суму, витрачену на придбання кожного товару за рік;

 середню ціну одиниці товару;

 максимальну кількість замовленого товару за рік по кожному

найменуванню;

 змінити  ціну одиниці товару за наступним  принципом: якщо

замовник «дитячий садок» - понизити ціну на 20%, якщо замовник

«школа» -  понизити ціну на 10%, в решті випадків залишити без змін.

Завдання 10. Скласти таблицю, що містить відомості про види роботи

відділом сервісу станції техобслуговування автомобілів.
Вартість виду робіт

Прізвище

клієнта Ремонт двигуна Ремонт ходової
Фарбування

машини

Тип

автомобіля

Визначити:

 загальну вартість робіт для кожного клієнта;

 загальну вартість по кожному виду роботи;

 середню вартість робіт по кожному виду роботи;

 максимальну вартість ремонту двигуна;

 змінити загальну вартість робіт для кожного клієнта за наступним

принципом: якщо клієнт замовив 3 види робіт,  то вартість  понизити

на 10%, якщо клієнт замовив 2 види робіт – понизити вартість на 5%, в

решті випадків залишити без змін.
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Завдання 11. Скласти таблицю, що містить дані про виконувані види робіт.
Кількість годин, яка витрачена на виконання виду роботи

Вид

роботи

Прізвище

співро-

бітника
понеділок вівторок середа четвер п'ятниця

Вартість

роботи за

одну

годину

Визначити:

 загальну кількість відпрацьованих годин для кожного співробітника;

 суму виплат кожному співробітникові за тиждень;

 середню кількість відпрацьованих годин за кожен робочий день;

 максимальну вартість роботи за одну годину;

 змінити  суму виплат кожному співробітникові за наступним

принципом: якщо загальна кількість відпрацьованих годин

співробітника  більше 40 – додати премію, тобто збільшити суму на

10%, якщо менше 20 годин – накласти штраф, тобто понизити на 5%, в

решті випадків залишити без змін.

Завдання 12. Скласти таблицю, що містить відомості про продаж видань.
Кількість проданих видань

Шифр

видання

Закупівельна

ціна одиниці

видання

Ціна

реалізації

одиниці

видання

1

квартал

2

квартал

3

квартал

4

квартал

Визначити:

 загальну кількість проданих видань за рік по кожному шифру;

 суму виручки від реалізації кожного видання;

 прибуток від реалізації кожного видання;

 середню закупівельну ціну одиниці видання;

 змінити загальну кількість проданих видань за наступним принципом:

якщо прибуток від реалізації видань перевищує середнє значення

прибутку - кількість збільшити на 30%, якщо не перевищує середнє

значення прибутку – зменшити на 50%, в решті випадків залишити без

змін.
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Завдання 13. Скласти таблицю, що містить відомості про видання у

бібліотеці.
Кількість видань, що поступили в

бібліотеку за 1 півріччяНазва

видання

Рік

випуску

видання

Автор

видання

Ціна

одиниці

видання

сі
че

нь

лю
ти

й

бе
ре

зе
нь

кв
іт

ен
ь

че
рв

ен
ь

Визначити:

 загальну кількість кожного видання, отриманого бібліотекою за

півріччя;

 загальну кількість видань, що поступили у кожному  місяці;

 суму, витрачену на придбання кожного видання за півріччя;

 середню кількість видань, що поступили у кожному  місяці;

 змінити  ціну одиниці видання за наступним принципом: якщо рік

випуску видання поточний рік  ціну одиниці видання збільшити на

25%, якщо рік випуску видання більш 1990 року – понизити на 50%,  в

решті випадків залишити без змін.

Завдання 14. Скласти таблицю, що містить відомості про заплановані

заходи.
Грошові ресурси, грн.Найменування

заходу

Місце

проведення Потрібні Затверджені

Кількість

місць

Ціна

квитка

Визначити:

 суму коштів, отриману від кожного проведеного заходу;

 загальну суму коштів від проведення всіх заходів;

 середнє значення необхідних ресурсів на проведення заходів;

 максимальне значення затверджених ресурсів на проведення заходів;

 змінити суму коштів, отриману від кожного проведеного заходу щодо

наступного принципу: якщо сума менш 500од. вивести повідомлення

«захід не проводити», якщо сума більш 10тис.од. – виділити 5% на

добродійність, в решті випадків залишити без зміни.



17

Завдання 15.  Скласти таблицю, що містить відомості про купівлю-продаж

товарів.
Кількість проданого товару

Найменування

товару

Ціна покупки

одиниці

товару

Ціна продажу

одиниці

товару

1

квартал

2

квартал

3

квартал

4

квартал

Визначити:

 загальну кількість проданого товару за поточний рік по кожному

найменуванню;

 прибуток від продажу  одиниці кожного товару;

 середню кількість проданого товару в  кожнім кварталі;

 максимальну ціну продажу і мінімальну ціну покупки одиниці товару;

 змінити  ціну продажу одиниці товару за наступним принципом: якщо

кількість проданого товару за 3 квартал більш ніж за 4 квартал -

понизити ціну на 7%, якщо кількість проданого товару за 3 квартал

менше ніж за 4 квартал – збільшити ціну на 10%, в решті випадків

залишити без змін.

Завдання 16. Скласти таблицю, що містить дані про отримання товару на

склад.
Кількість товару, що

поставляється, за тиждень
Найменування

товару
Постачальник

Ціна

одиниці

товару

К-ть

товару

на

складі

понеділок

вівторок

середа

четвер

п'ятниця

Визначити:

 загальну кількість товару, що поставляється, за тиждень по кожному

найменуванню;

 суму, на яку було поставлено кожного товару;

 середню ціну одиниці товару;

 максимальну кількість товару, що поставляється, за кожен день тижня;
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 змінити ціну одиниці товару за наступним принципом: якщо загальна

кількість товару, що поставляється, перевищує кількість товару на

складі - збільшити  ціну на 15%, якщо загальна кількість товару, що

поставляється, менше кількості товару на складі - понизити ціну на

10%, в решті випадків залишити без змін.

Завдання 17. Скласти таблицю, що містить відомості про продаж

комп'ютерів.

Кількість проданих комп'ютерів
Тип

комп'ютера

Кількість

комп'ютерів

у магазині на

початок року

Ціна

реалізації

одиниці

товару

1

квартал

2

квартал

3

квартал

4

квартал

Визначити:

 загальну кількість проданих комп'ютерів за рік за кожним типом

комп'ютера;

 суму виручки від реалізації кожного типу комп'ютера;

 кількість комп'ютерів у магазині на кінець року за кожним типом

комп'ютера;

 максимальну кількість проданих комп'ютерів в кожному кварталі;

 змінити ціну реалізації  одиниці товару за наступним принципом:

якщо кількість проданих комп'ютерів у 3 кварталі перевищує кількість

проданих комп'ютерів за 2 квартал - збільшити ціну на 5%, якщо

кількість проданих комп'ютерів у 3 кварталі знизилася в порівнянні з 2

кварталом – понизити ціну на 7%, в решті випадків залишити без змін.

Завдання 18. Скласти таблицю, що містить відомості про випуск

видавництвом наукової літератури.
Кількість замовлених  видань

 Назва

видавництва
Тираж

Ціна за

одиницю

видання
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

Визначити:
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 загальну кількість літератури, випущеної кожним видавництвом;

 суму, отриману від реалізації літератури за рік по кожному

видавництву;

 середню кількість літератури в кожному кварталі;

 максимальний тираж видань;

 змінити ціну одиниці видання за наступним принципом: якщо різниця

між тиражем і кількістю замовлених видань перевищує 500шт. - ціну

зменшити на 5%, якщо різниця менш 100шт. -  ціну збільшити на 15%,

в решті випадків залишити без змін.

Завдання 19. Скласти таблицю, що містить відомості про потреби

підприємства в устаткуванні.
Кількість необхідного устаткування

 Назва

підприємства

Наявний

фонд

Найменування

устаткування
1

квартал

2

квартал

3

квартал

4

квартал

Визначити:

 загальну кількість необхідного устаткування для кожного

підприємства;

 максимальну кількість необхідного устаткування по кожному

підприємству;

 середню кількість необхідного устаткування по кожному

підприємству;

 мінімальне значення наявного фонду підприємств;

 змінити загальну кількість необхідного устаткування для підприємства

за наступним принципом: якщо наявний фонд  підприємства

перевищує середнє значення, то кількість  необхідного устаткування

зменшити на 5%, якщо наявний фонд  підприємства менше середнього

значення, то кількість  необхідного устаткування збільшити на 15%, в

решті випадків залишити без зміни.
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Завдання 20. Скласти таблицю, що містить відомості про оплату міжміських

переговорів.

Кількість хвилин за кожен день тижня

Код

міста

Прізвище

абонента

Вартість

однієї

хвилини

по
не

ді
ло

к

ві
вт

ор
ок

се
ре

да

че
тв

ер

п'
ят

ни
ця

Визначити:

 загальний час переговорів за тиждень кожного абонента;

 загальну суму оплати переговорів за тиждень кожним абонентом;

 мінімальну вартість однієї хвилини переговорів;

 середній час переговорів за кожен день тижня;

 змінити вартість однієї хвилини розмови  за наступним принципом:

якщо загальний час переговорів за тиждень кожного абонента

перевищує 120 хвилин – понизити вартість на 10%, якщо більше 60

хвилин – понизити вартість на 5%, в решті випадків залишити без

змін.

Завдання 21. Скласти таблицю, що містить відомості про товари, що

експортуються.
Об'єм партії, що поставляється  (шт.)

Найменування

товару

Країна

імпортер

Вартість

доставки

одиниці

товару

1

квартал

2

квартал

3

квартал

4

квартал

Визначити:

 загальний об'єм партії товарів, що поставляється, за рік по кожному

найменуванню;

 загальну вартість доставки товару по кожному найменуванню;

 максимальний об'єм партії товарів, що поставляється, в кожному

кварталі;

 середню вартість доставки одиниці товару;
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 змінити вартість доставки одиниці товару за наступним принципом:

якщо найменування товару «дитяче харчування» - вартість доставки

понизити на 10%, якщо найменування товару «автомобіль» - вартість

збільшити на 25%, в решті випадків залишити без змін.

Завдання 22. Скласти таблицю, що містить відомості про кількість

травмованих робочих.

Кількість травмованих робочихНазва

шахти

Загальна

кількість

робочих шахти 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

Визначити:

 загальну кількість травмованих робочих за рік по кожній шахті;

 загальну кількість травмованих робочих в кожному кварталі;

 середню кількість травмованих робочих в кожному кварталі;

 загальну кількість робочих на усіх шахтах;

 змінити загальну кількість робочих кожної шахти за наступним

принципом: якщо загальна кількість робочих, що травмуються, за рік

на шахті не перевищує 10чол. - збільшити загальну кількість робочих

на  шахті на 1%, якщо перевищує 20чол. - збільшити кількість на 2%, в

решті випадків залишити без зміни.

Завдання 23. Скласти таблицю, що містить відомості про облік використання

матеріалів.
Кількість браку

Шифр

деталі

Витрата

матеріалу на

одиницю деталі

Кількість

виготовлених

деталей за рік

1

квартал

2

квартал

3

квартал

4

квартал

Визначити:

 витрати матеріалу на виготовлення кожної деталі за поточний рік;

 загальну кількість бракованих деталей за поточний рік по кожному

виду;
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 витрати матеріалу на браковані деталі кожного виду;

 мінімальну кількість виготовлених деталей за рік;

 змінити витрату матеріалу на одиницю деталі за наступним

принципом: якщо загальна кількість браку за поточний рік по

кожному виду деталі перевищує  30од. - збільшити витрату

матеріалів на 0,5%, якщо менш  20од. - збільшити витрату

матеріалів  на 0,3%, в решті випадків залишити без зміни.

Завдання 24. Скласти таблицю, що містить відомості про пропуски

студентами  занять.
Пропущено з неповажної причини

ПІБ

студента

Загальна

кількість

годин навчань

ве
ре

се
нь

ж
ов

те
нь

ли
ст

оп
ад

гр
уд

ен
ь Сума

стипендії

Визначити:

 загальну кількість пропущених занять кожним студентом за

семестр;

 середню кількість пропущених занять кожним студентом за

семестр;

 максимальну кількість пропущених занять кожним студентом за

семестр;

 загальна кількість пропущених занять усіма студентами за семестр;

 змінити суму стипендії кожного студента за наступним принципом:

якщо загальна кількість пропущених годин навчань з неповажної

причини перевищує 300 годин – зменшити на 50%, якщо  загальна

кількість пропущених годин навчань з неповажної причини не

перевищує 30 годин – збільшити на 30%, в решті випадків

залишити без зміни.
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Завдання 25. Скласти таблицю, що містить відомості про рух товарів на

складі.
Кількість проданого товару за кожен день тижня

Найменування

товару

Кількість

товару, яка

поступила на

склад по
не

ді
ло

к

ві
вт

ор
ок

се
ре

да

че
тв

ер

п'
ят

ни
ця

Визначити:

 загальну кількість проданого товару за тиждень по кожному

найменуванню;

 залишок товару на складі в кінці  тижня;

 загальну кількість товарів, яка поступила на склад;

 мінімальну кількість проданого товару за кожен день тижня;

 змінити загальну кількість проданого товару кожного

найменування за наступним принципом: якщо різниця між

кількістю товару на складі і кількістю проданого товару  перевищує

100од. - кількість проданого товару збільшити на 10%, якщо

різниця менш 20од. - кількість проданого товару збільшити на

0,5%, в решті випадків залишити без зміни.

Завдання 26. Скласти таблицю, що містить відомості про перевезення

пасажирів.
Кількість перевезених  пасажирів

Країна
Вартість

одного квитка січень лютий березень квітень травень червень

Визначити:

 загальну кількість пасажирів, перевезених за півріччя в кожну

країну;

 середню кількість пасажирів, перевезених за півріччя в кожну

країну;

 суму, отриману від продажу квитків в кожну країну за півріччя;

 максимальну вартість одного квитка;
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 змінити вартість одного квитка  за наступним принципом: якщо

загальна кількість пасажирів, перевезених за півріччя в кожну

країну, перевищує 500чол. - вартість квитка збільшити на 5%, якщо

менш 200чол. - збільшити на 10%, в решті випадків залишити без

змін.

Завдання 27. Скласти таблицю, що містить відомості про облік хворих у

лікарні.
Кількість хворих у поточному році

Хвороба

Кількість хворих за 1

півріччя попереднього

року сі
че

нь

лю
ти

й

бе
ре

зе
нь

кв
іт

ен
ь

тр
ав

ен
ь

че
рв

ен
ь

Визначити:

 загальну кількість хворих за  кожен місяць поточного року;

 середню кількість хворих за кожен місяць поточного року;

 приріст захворювання по  кожній  хворобі у порівнянні з

попереднім півріччям;

 максимальну і мінімальну кількість хворих за 1 півріччя

попереднього року;

 змінити загальну кількість хворих у поточному році за наступним

принципом: якщо захворювання «грип» або «ОРЗ» - кількість

хворих збільшити на 15%, в решті випадків залишити без зміни.

Завдання 28. Скласти таблицю, що містить відомості про перевезення

пасажирів.
Кількість рейсів

Місто

Кількість

пасажирів

одного рейсу
січень лютий березень квітень травень червень

Визначити:

 загальну кількість рейсів у кожне місто за півріччя;
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 загальну кількість пасажирів, перевезених у кожне місто за

півріччя;

 середню кількість рейсів у всі міста за кожен місяць;

 максимальну кількість рейсів за січень і мінімальну кількість рейсів

за червень;

 змінити кількість пасажирів одного рейсу за наступним принципом:

якщо загальна кількість пасажирів, перевезених у кожне місто за

півріччя перевищує 100тис.чол. – збільшити на 10%, якщо загальна

кількість пасажирів, перевезених у кожне місто за півріччя не

перевищує 10тис.чол. – понизити на 20%, в решті випадків

залишити без зміни.
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Додаток 1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра обчислювальної математики

і програмування

ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА

до курсової роботи з дисципліні

«Обчислювальна математика і програмування»

Студента групи _______________
  (група, П.І.Б.)

Керівник роботи ______________
(П.І.Б.)

Донецьк 2010
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Додаток 2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра обчислювальної математики і програмування

ЗАВДАННЯ

Розробити алгоритм для рішення завдання. За допомогою пакету

електронних таблиць EXCEL виконати розрахунки і побудувати діаграми.

Початкова таблиця, що містить відомості про перевезення пасажирів має

вигляд:

Кількість перевезених  пасажирів
Країна

Вартість
одного
квитка січень лютий березень квітень травень червень

Визначити:
 загальну кількість пасажирів, перевезених за півріччя у кожну

країну;
 середню кількість пасажирів, перевезених за півріччя в кожну

країну;
 суму, отриману від продажу квитків в кожну країну за півріччя;
 максимальну вартість одного квитка.

Дата видачі завдання: __________________

Термін здачі завдання: ___________________

Керівник: ________________________ П.І.Б.
                               (підпис)
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Додаток 3

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

№

п/п
Найменування етапу виконання курсової роботи

Термін виконання

(тиждень

семестру)

1
Вивчення постановки задачі, ознайомлення із

завданням і вимогами до оформлення
1

2 Оформлення листа-завдання 2

3 Виконання розрахунків на ЕОМ 3-6

4 Отримання результатів і їх оформлення 7-9

5 Розробка алгоритму рішення задачі 10-11

6
Складання таблиці «Характеристика даних і їх

умовні позначки»
12

7 Оформлення пояснювальної записки 13-14

8 Захист курсової роботи 15-16

Студент _______________________________ П.І.Б.
(підпис)

Керівник ______________________________ П.І.Б.
 (підпис)
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Додаток 4

РЕФЕРАТ

Сторінок – 30, таблиць – 1, малюнків – 1, джерел – 4, додатків – 2.

Об'єктом дослідження є відомості про перевезення пасажирів. Мета

роботи: розробка алгоритму для рішення завдання, виконання розрахунків у

пакеті електронних таблиць EXCEL і побудова діаграм.

У пояснювальній записці представлені: алгоритм і опис алгоритму

рішення задачі; таблиці початкових даних і результатів; діаграми.

АЛГОРИТМ, ДІАГРАМА, РІШЕННЯ ЗАВДАННЯ, РОЗРАХУНКІ,

ТАБЛИЦЯ РЕЗУЛЬТАТІВ, ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ, КРАЇНА,

ВАРТІСТЬ КВИТКА
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Додаток 5

ЗМІСТ

Вступ

1. Постановка задачі

2. Алгоритм рішення задачі

3. Опис алгоритму рішення задачі

4. Характеристика даних і їх умовні позначки

5. Рішення задачі у пакеті EXCEL

6. Опис рішення задачі

7. Графічний аналіз результатів

Висновок

Список використаної літератури

Додаток 1. Результати рішення задачі з відображенням розрахункових

формул
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Додаток 6

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Загальна кількість пасажирів, перевезених за півріччя для  кожної країни,

визначається по формулі:

ЗКП = ∑КП

де

ЗКП - загальна кількість пасажирів за півріччя;

КП - кількість пасажирів за кожен місяць.

Середня кількість пасажирів, перевезених за півріччя для кожної  країни,

визначається по формулі:

Ср_кіл = ∑КП / N

де

Ср_кіл - середня кількість пасажирів за півріччя;

N – кількість місяців.

Суму, отриману від продажу квитків у кожну країну за півріччя можна

визначити по формулі:

Sum = ∑КП • Ціна

де

Sum - сума, отримана від продажу квитків за півріччя;

Ціна -  вартість одного квитка.

Максимальна вартість одного квитка визначається в результаті

порівняння числових значень в стовпці «Вартість одного квитка»:

В_к → max

де

В_ к - вартість одного квитка;

max - максимальна вартість одного квитка.
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Додаток 7

ХАРАКТЕРИСТИКА ДАНИХ І ЇХ УМОВНІ ПОЗНАЧКИ

№

п/п

Найменування

величини

Одиниця

вимірювання

Позначення в

алгоритмі
Тип

1
Загальна кількість

пасажирів
чол. ЗКП цілий

2
Середня кількість

пасажирів
чол. Ср_кіл дійсний

3
Сума, отримана від

продажу квитків
грн. Sum дійсний

… … … … …
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Додаток 8

АЛГОРИТМ РІШЕННЯ ЗАДАЧІ

початок
1

Введення n
2

i = 1, n3

Введення
країна(i), ціна (i)

4

SUM=0

i = 1, n

5

SUM = SUM + ціна (i)

6

7

Ср_ціна= SUM/ n
8

Ср_ціна
9

кінець
10
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Додаток 9

ОПИС  АЛГОРИТМУ РІШЕННЯ ЗАДАЧІ

Блок 1 – початок процесу обробки даних.

Блок 2 – введення кількості записів n.

Блок 3,4 – організація циклу з відомим числом повторень для введення

назв країн і вартості одного квитка.

Блок 5 – змінній накопичення SUM привласнюється початкове значення.

Блок 6,7 -  організація циклу з відомим числом повторень для

накопичення загального значення вартості одного квитка.

Блок 8,9 – визначення і виведення середнього значення вартості одного

квитка (Ср_ціна).

Блок 10 – закінчення процесу обробки даних.
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