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При дистанційному навчанні виникає потреба самостійного 

опанування тем. Цю задачу вирішують тренажери [1-3].  

У доповіді пропонується алгоритм тренажеру з побудови 

моделі для однієї лінійної задачі.  

Правильна відповідь у алгоритмі підкреслена.  

У випадку вірної відповіді – перехід до наступного питання. 

У випадку помилки з’являється пояснення та наступна 

спроба відповіді. Якщо немає вірної відповіді знову, то – 

автоматичне виправлення та перехід на наступний крок. 

 

Умова задачі. Для виробництва столів і шаф меблева 

фабрика використовує необхідні ресурси. Норми витрат 

ресурсів на один виріб даного вигляду, прибуток від реалізації 

одного виробу і загальна кількість наявних ресурсів кожного 

виду наведені в табл. 1.  

Визначити, скільки столів і шаф фабриці слід виготовити, 

щоб прибуток від їх реалізації був максимальним. 
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Табл. 1.1. – Числові данні 

Ресурси 

Норми витрат ресурсів 

на один виріб 
Загальна 

кількість 

ресурсів 
стіл шафа 

Деревина (м
3
):    

I виду 0,2 0,1 40 

II виду 0,1 0,3 60 

Трудомісткість 

(людино-годин) 
1,2 1,5 371,4 

Прибутки від 

реалізації одного 

виробу (грн.) 

60 80  

 

1. Який критерій слід максимізувати або мінімізувати в 

задачі? а) кількість виробів; б) прибуток; в) кількість деревини; 

г) витрати ресурсів. 

При помилці з’являється повідомлення «У задачі слід 

максимізувати прибуток.». 

2. Що слід знайти у задачі? а) кількість витрат ресурсів на 

одну шафу та один стіл; б) кількість столів та шаф; в) кількість 

деревини І та ІІ виду; г) прибуток від реалізації однієї шафи та 

одного стола. 

При помилці – «У задачі слід визначити, скільки столів і шаф 

фабриці потрібно виготовити, щоб прибуток від їх реалізації був 

максимальним.». 

3. Позначимо: 
1x  – кількість столів, 

2x  – кількість шаф, що 

виробить фабрика. Прибуток від реалізації одного столу складе: 

а) 0,2 грн.; б) 40 грн.; в) 60 грн.; г) в умові задачі не вказано. 

При помилці – «Прибуток від реалізації одного столу складе 

60 грн.». 

4. Якщо 
1x  – кількість столів, 

2x  – кількість шаф, що 

виробить фабрика, то прибуток від реалізації усіх вироблених 

столів – це а) 60 грн.; б) 
160x  грн.; в) 80 грн.; г) 

180x  грн. 
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При помилці – «Оскільки, прибуток від реалізації одного 

столу складе 60 грн., то прибуток від реалізації столів у 

кількості 
1x  штук, складе величину 

160x  грн.». 

5. Позначено: 
1x  – кількість столів, 

2x  – кількість шаф, що 

виробить фабрика. Прибуток від реалізації однієї шафи складе: 

а) 0,1 грн.; б) 60 грн.; в) 80 грн.; г) в умові задачі не вказано. 

При помилці – «Прибуток від реалізації однієї шафи складе 

80 грн.». 

6. Якщо 
1x  – кількість столів, 

2x  – кількість шаф, що 

виробить фабрика, то прибуток від реалізації усіх вироблених 

шаф – це а) 60 грн.; б) 
260x  грн.; в) 80 грн.; г) 

280x  грн. 

При помилці – «Оскільки, прибуток від реалізації однієї 

шафи складе 80 грн., то прибуток від реалізації шаф у кількості 

2x  штук, складе величину 
280x  грн.». 

7. Якщо 
1x  – кількість столів, 

2x  – кількість шаф, що 

виробить фабрика, 
160x  – прибуток від реалізації усіх 

вироблених столів, 
280x  – прибуток від реалізації усіх 

вироблених шаф, то загальний прибуток, який отримає фабрика, 

складе: а) 1408060   грн.; б) 
21 xx   грн.; в) 

21 8060 xx   грн.; 

г) даних не достатньо. 

При помилці – «Оскільки, прибуток від реалізації усіх столів 

– це 
160x  грн., а прибуток від реалізації усіх шаф – 

280x  грн., то 

загальний прибуток – це сума цих величин, тобто 
21 8060 xx   

грн.». 

8. Якщо 
1x  – кількість столів, 

2x  – кількість шаф, що 

виробить фабрика; 
21 8060 xx   – загальний прибуток, який 

отримає фабрика; прибуток слід максимізувати, то цільова 

функція задачі матиме вигляд: а) max8060 21  xx ; б) 

min8060 21  xx ; в) 08060 21  xx ; г) даних не достатньо. 

При помилці – «Оскільки, прибуток слід максимізувати, то 

цільова функція задачі матиме вигляд max8060 21  xx ». 

9. Позначено: 
1x  – кількість столів, 

2x  – кількість шаф, що 

виробить фабрика. Кількість деревини І виду, яка 
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використовується для виготовлення одного столу, – це а) 0,1 м
3
; 

б) 0,2 м
3
; в) 40 м

3
; г) в умові задачі не вказано. 

При помилці – «За умовою задачі кількість деревини І виду, 

яка використовується для виготовлення одного столу, складає 

0,2 м
3
.». 

10. Позначено: 
1x  – кількість столів, 

2x  – кількість шаф, що 

виробить фабрика. Кількість деревини І виду, яка 

використовується для виготовлення всіх столів, – це а) 0,1 м
3
; б)  

0,2 м
3
; в) 

11,0 x  м
3
; г) 

12,0 x  м
3
. 

При помилці – «Оскільки, на виготовлення одного столу йде 

0,2м
3
 деревини І виду, то на виготовлення столів у кількості 

1x  

штук піде 
12,0 x  м

3
 деревини І виду.». 
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