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І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

 

Сьогодні, на початку третього тисячоліття, комп'ютер у всіх його 

різноманітних реалізаціях став чи не найпоширенішим високотехнологічним 

засобом, присутнім у переважній більшості сфер суспільного життя та 

життєдіяльності людини, а комп'ютерні технології утворили базу й ядро 

повсюдно використовуваних інформаційно-телекомунікаційних технологій. 

Сучасні системи управління та процеси навчання, системи автоматизації 

виробництва й наукових досліджень, процеси й системи проектування нових 

наукових, аналітичних та екологічних приладів і комплексів неможливо уявити 

без застосування відповідних інформаційно-комп'ютерних технологій. 

Щоб підготувати студентів - майбутніх фахівців у галузі приладобудування 

- до застосування засобів автоматизованої обробки інформації та комп'ютерних 

технологій, на першому році навчання використовують базову навчальну 

дисципліну "Інформатика", яка є унікальною теоретично-прикладною наукою, що 

вивчає загальні закономірності процесів накопичення, обробки, зберігання, 

розповсюдження та використання інформації та їх певні практичні аспекти. 

Детальне вивчення саме практично важливих методів обробки інформації, 

орієнтованих на автоматизацію проектування наукових, аналітичних і 

екологічних приладів і систем (далі - НАЕПС), а також автоматизацію 

документообігу в умовах сучасного офісу на основі існуючої апаратно-технічної 

та програмно-алгоритмічної бази має відбуватись під час навчання в рамках 

навчальної дисципліни, яка є природним продовженням навчальної дисципліни 

"Інформатика" і має назву "Офісні комп'ютерні технології". 

Наразі для спеціаліста електронного приладобудування вільне володіння 

інформаційно-комп'ютерними технологіями є обов'язковою умовою успішного 

розв'язання науково-технічних задач, що виникають у приладобудуванні. 

Для студента, який навчається за напрямом 0909 "Прилади", освоєння 

навчального й практичного матеріалу дисципліни "Офісні комп'ютерні 

технології" створює відповідну практичну базу для успішного вивчення всіх 

навчальних дисциплін фундаментальної підготовки, професійно-орієнтованих та 

спеціальних дисциплін, виконання курсових, розрахункових робіт і насамкінець - 

дипломного проектування. 
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ІІ. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ 
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ВП-01 
4 144 36 - - 36 - 72 - 1 - залік 

 

Поточний контроль знань студентів здійснюють проведенням модульної 

контрольної роботи. 

Семестровий контроль знань студентів здійснюється у формі заліку. 

 

ІІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Основною метою навчальної дисципліни "Офісні комп'ютерні технології" є 

навчання майбутніх фахівців-інженерів методам ефективного використання 

сучасних засобів комп'ютерної техніки та програмних систем для розв'язання 

конкретних інженерних і науково-технічних задач, які є типовими для 

проектування НАЕПС, підготовки інженерної, конструкторської, науково-

технічної документації. 

Головними завданнями навчальної дисципліни є: 

- формування у студентів уявлення про сучасні комп'ютерні технології 

як ядро інформаційних технологій та їх застосування для задач проектування 

НАЕПС; 

- забезпечення опанування студентами сучасних комп'ютерних 

технології, які забезпечують принципово нові й великі можливості індивідуальної 

та колективної роботи для кваліфікованого фахівця щодо розв'язання задач 

проектування НАЕПС; 

- навчити студентів архітектурі та принципам побудови комп'ютерних 

технологій як сукупності складних програмно-технічних підсистем; 

- навчити студентів самостійно використовувати інтегровані 

інструментальні програмні засоби, інформаційні системи різного призначення, а 

також методи комп'ютерного моделювання та проектування для розв'язання задач 

проектування НАЕПС за допомогою ПЕОМ; 
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- навчити основам сучасної групової роботи у програмних продуктах 

на базі локальних та глобальних комп'ютерних мереж. 

Навчальна дисципліна "Офісні комп'ютерні технології" є дисципліною 

фундаментально-практичної підготовки, яка базується на знаннях студентами 

основ інформатики, математики та фізики, що вони отримали в середній школі й 

у подальшому поповнюють, навчаючись в університеті. 

У свою чергу, навчальна дисципліна "Офісні комп'ютерні технології" 

забезпечує практичні навички й сучасний рівень вивчення студентом дисциплін 

спеціальності та спеціалізації, у першу чергу: "Мікропроцесорної техніки", 

"Обчислювальної математики та моделювання на ЕОМ", "Автоматизованого 

проектування вимірювальних пристроїв", "Вимірювальних перетворювачів", 

"Систем екологічного моніторингу", "Приладів та систем забезпечення 

життєдіяльності", "Теорії обробки сигналів", "Інженерної та комп'ютерної 

графіки", "Мікропроцесорних приладів і систем", "Електроніки", 

"Електротехніки", а також виконання на високому рівні курсових робіт і проектів 

та дипломного проекту (дипломної роботи). 

 

Знання, уміння та навички, які студенти повинні придбати під час вивчення 

дисципліни: 

З н а н н я: 

Світогляду проблем дисциплін за професійним спрямуванням. 

Основних напрямків та перспектив розвитку приладобудування та систем 

обробки інформації. 

Математичних методів рішення задач за професійним спрямуванням та 

спеціальностями. 

Критеріїв оцінки систем обробки інформації. 

Методів використання результатів наукових досліджень. 

Використання сучасних інформаційно-комп’ютерних систем для 

оформлення документації, моделювання та проектування приладів НАЕПС. 

Предмету дисципліни та її ролі у кваліфікації фахівця. 

 

У м і н н я: 

Володіти раціональними способами пошуку та використання науково-

технічної інформації. 

Використовувати сучасну обчислювальну техніку та інформаційно-

комп’ютерні системи для аналізу та синтезу приладів НАЕПС. 

Застосовувати теоретичні знання для проведення наукових досліджень та 

проектування технічних засобів за професійним спрямуванням. 

Застосовувати теоретичні знання та практичні навички для належного 
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оформлення конструкторської документації та проведення обчислень за 

професійним спрямуванням. 

Самостійно приймати технічні рішення. 

 

Н а в и ч к и: 

Використання сучасних текстових та табличних редакторів для 

оформлення, моделювання та проектування приладів НАЕПС. 

Узагальнення накопичених теоретичних знань з інформаційно-

комп’ютерних технологій. 

Використання сучасного математичного апарату та обчислювальної техніки 

для рішення інженерних задач за профілем фаху. 

 

ІV. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

1. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ТЕМАМИ 
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Семестр 3 

Модуль №1. Інформаційні системи та пакети прикладних програм. 

Текстовий редактор Microsoft Word 

Розділ1. Вступ до дисципліни 6 4   2 

Тема 1.1. Поняття про інформаційні системи для 

НАЕПС 4 2   2 

Тема 1.2. Пакети прикладних програм 2 2     

Розділ 2. Текстовий редактор Microsoft Word 44 12 14 18 

Тема 2.1. Інтерфейс. Робота з документами 6 2 2 2 

Тема 2.2. Введення та редагування тексту 6 2 2 2 

Тема 2.3. Форматування документа 6 2 2 2 

Тема 2.4. Таблиці Microsoft Word 6 2 2 2 

Тема 2.5. Робота з графікою 6 2 2 2 
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Тема 2.6. Особливості роботи з великими 

документами 6 2 2 2 

Модульна контрольна робота 8   2 6 

Всього за модулем 50 16 14 20 

Модуль №2. Табличний редактор Microsoft Excel 

Розділ 3. Табличний редактор Microsoft Excel 94 20 22 52 

Тема 3.1. Основи Excel 8 2 2 4 

Тема 3.2. Використання файлів робочих книг 8 2 - 4 

Тема 3.3. Використання аркушів книги 8 2 2 4 

Тема 3.4. Спеціальні навички введення та редагування 

даних 8 2 2 4 

Тема 3.5. Використання формул та функцій 12 2 2 8 

Тема 3.6. Створення та використання імен 8 2 2 4 

Тема 3.7. Форматування даних 8 2 2 4 

Тема 3.8. Друк документів 8 2 2 4 

Тема 3.9. Графічне представлення даних 14 2 4 8 

Тема 3.10. Підбір параметра та аналіз "що-якщо" 12 2 4 8 

Всього за модулем 94 20 22 52 

Всього за семестр 144 36 36 72 

Всього 144 36 36 72 

 

 

2. ЛЕКЦІЇ 

 

Модуль №1. Інформаційні системи та пакети прикладних програм. 

Текстовий редактор Microsoft Word 

Розділ1. Вступ до дисципліни. 

Тема 1.1. Поняття про інформаційні системи для НАЕПС. 

Лекція 1. Поняття про інформаційні системи для НАЕПС. Класифікація 

інформаційних систем. Фактори, що обумовлюють впровадження інформаційних 

систем. Сучасний стан розвитку інформаційних систем. 

Тема 1.2. Пакети прикладних програм. 

Лекція 2. Пакети прикладних програм. Класифікація інформаційних 

систем. Текстові редактори і текстові процесори. Електронні таблиці. Інші види 
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інформаційних систем. 

Розділ 2. Текстовий редактор Microsoft Word. 

Тема 2.1. Інтерфейс. Робота з документами. 

Лекція 3. Рядок заголовка та панель швидкого доступу. Лінійка. Рядок 

стану. Стрічка. Кнопка "Офіс". Створення документа. Властивості документа. 

Одночасна робота з декількома документами. Масштаб документа. Режими 

перегляду документа.  

Тема 2.2. Введення та редагування тексту. 

Лекція 4. Виділення тексту. Основні команди редагування. Буфер 

обміну. Пошук у документі. Заміна даних. Перехід. Перевірка правопису. 

Тема 2.3. Форматування документа. 

Лекція 5. Форматування. Параметри шрифту. Форматування абзаців. 

Створення списків. Колонки. Стилі та шаблони. Теми документа. Міні-панель 

інструментів. 

Тема 2.4. Таблиці Microsoft Word. 

Лекція 6. Створення таблиць. Редагування таблиць. Властивості таблиці. 

Імпорт таблиці. Сортування даних в таблиці. Формули. 

Тема 2.5. Робота з графікою. 

Лекція 7. Растрові зображення та об’єкти векторної графіки. Вставка 

зображень в документ. Редагування зображень. Робота з фігурами. Написи. 

Діаграми. Об’єкти WordArt. Об’єкти SmartArt. 

Тема 2.6. Особливості роботи з великими документами. 

Лекція 8. Виноски. Колонтитули. Робота в режимах "Схема документа" 

та "Структура". Предметний покажчик. Створення змісту. Список літератури. 

Титульний аркуш. Поля документа. Нумерування сторінок. 

 

Модуль №2. Табличний редактор Microsoft Excel 

Розділ 3. Табличний редактор Microsoft Excel 

Тема 3.1. Основи Excel. 

Лекція 9. Основи Excel. Будова вікна Excel. Елементи інтерфейсу. 

Перегляд форматування. Форматування за допомогою тем. 

Тема 3.2. Використання файлів робочих книг. 

Лекція 10. Активізація робочої книги. Автоматичне розташування вікон. 

Порівняння двох робочих книг. Створення нових представлень книги. Захист 

робочої книги. Збереження файлів. Робочі області. Шаблони робочих книг. 

Тема 3.3. Використання аркушів книги. 

Лекція 11. Дії з аркушами. Закріплення заголовків. Групування аркушів. 

Захист аркушів. Розділення вікна. Масштабування. 

Тема 3.4. Спеціальні навички введення та редагування даних. 
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Лекція 12. Копіювання комірок та діапазонів. Редагування комірок. 

Введення формул, тексту, чисел. Заповнення послідовностей. Пошук та заміна 

даних. Виділення комірок та діапазонів. Транспонування діапазону. 

Тема 3.5. Використання формул та функцій. 

Лекція 13. Абсолютні, відносні та змішані посилання. Основні елементи 

формул. Режими обчислень. Перетворення функцій у числові значення. Зміна 

посилання на діапазон. Посилання на інші аркуші. 

Тема 3.6. Створення та використання імен. 

Лекція 14. Переваги іменування комірок та діапазонів. Присвоєння імен. 

Створення, редагування та видалення імен. Керування іменами. Вставка імен у 

формулу. 

Тема 3.7. Форматування даних. 

Лекція 15. Додавання рамки до комірки та діапазону. Вирівнювання 

вмісту комірки. Копіювання форматів. Форматування на основі вмісту. 

Форматування числових значень. Форматування діапазонів. Приховання вмісту 

комірки. Використання стилів комірки. 

Тема 3.8. Друк документів. 

Лекція 16. Настроювання полів та центрування даних. Зміна 

стандартних параметрів. Зміна режиму відображення аркуша. Керування 

налаштуваннями сторінки. Обробка розривів сторінок. Вставка колонтитулів. 

Попередній перегляд документу. Швидкий друк. Установка параметрів друку. 

Налаштування області друку. Вибір даних для друку. 

Тема 3.9. Графічне представлення даних. 

Лекція 17. Діаграма. Додавання нових даних до діаграми. Оформлення 

діаграм. Створення діаграми. Шаблони діаграм. Побудова діаграми на основі 

схованих даних. Дії над діаграмами. 

Тема 3.10. Підбір параметра та аналіз "що-якщо". 

Лекція 18. Створення таблиці даних. Підбір параметра. Використання 

диспетчера сценаріїв. 

 

 

3. КОМП’ЮТЕРНИЙ ПРАКТИКУМ 

Цілі комп’ютерного практикуму: 

– вивчення студентами сучасних офісних комп’ютерних систем; 

– вивчення студентами принципів роботи з операційними системами та 

пакетами прикладних задач; 

– вивчення студентами основних пакетів прикладних задач для редагування 

тексту та роботи з електронними таблицями. 
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Розділ 1. Текстовий редактор Microsoft Word 

Комп’ютерний практикум № 1.1. Робоче середовище Word. Режими 

перегляду документів, переміщення по документу. 

Комп’ютерний практикум № 1.2. Робоче середовище Word. Редагування та 

форматування тексту. 

Комп’ютерний практикум № 1.3. Використання стилів, нумерованих і 

маркірованих списків. 

Комп’ютерний практикум № 1.4. Форматування сторінки. Використання 

полів даних. 

Комп’ютерний практикум № 1.5. Робота з таблицями. 

Комп’ютерний практикум № 1.6. Робота з графікою, вставка об'єктів. 

Формули Microsoft Equation та Word 2007 (2010). 

 

Розділ 2. Редактор електронних таблиць Microsoft Excel 

Комп’ютерний практикум № 2.1. Відносні та абсолютні посилання. 

Комп’ютерний практикум № 2.2. Змішані посилання. Форматування даних. 

Комп’ютерний практикум №2.3. Вирішення систем лінійних рівнянь, робота 

з матрицями. 

Комп’ютерний практикум №2.4. Створення и редагування таблиць, побудова 

діаграм. 

Комп’ютерний практикум №2.5. Побудова графіків функцій. 

Комп’ютерний практикум №2.6. Вирішення задач лінійного програмування. 

Комп’ютерний практикум №2.7. Розв’язок нелінійних рівнянь і систем. 

Комп’ютерний практикум №2.8. Обробка результатів експерименту. 

 

4. КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ 

Рекомендується наступна загальна кількість модульних контрольних робіт – 

1. Модульна контрольна робота складається з 2-х експрес-контрольних робіт, на 

8-му та 14-му тижнях семестру. 

Метою контрольних робіт є: 

 перевірка засвоєння концептуальних аспектів дисципліни; 

 перевірка вміння вирішувати основні практичні задачі з дисципліни; 

 перевірка володіння раціональними способами пошуку та 

використання науково-технічної інформації; 

 перевірка вміння використовувати сучасну обчислювальну техніку та 

інформаційно-комп’ютерні системи для аналізу та синтезу екологічних 

та аналітичних приладів; 
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 перевірка вміння застосовувати теоретичні знання для проведення 

наукових досліджень та проектування технічних засобів за 

професійним спрямуванням; 

 перевірка вміння застосовувати теоретичні знання та практичні 

навички для належного оформлення конструкторської документації та 

проведення обчислень за професійним спрямуванням; 

 перевірка вміння самостійно приймати технічні рішення. 

Контрольні завдання для контрольних робіт додаються до робочої 

навчальної програми (Додаток А). 

 

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

 

Для додаткового самостійного вивчення студентами пропонуються окремі 

питання розділів та тем відповідно з переліком, що надається викладачем. 

Орієнтовний перелік питань для самостійного вивчення: 

Розділ 1. Текстовий редактор Microsoft Word 

1. Установка Microsoft Word. 

2. Запуск та завершення роботи програми. 

3. Полоси прокрутки. 

4. Відкриття та збереження документів. 

5. Команди відміни та повтору дій. 

6. Група "Шрифт" вкладки "Головна" 

7. Робота з гіперпосиланнями. 

8. Макроси. 

9. Друк документів. 

10. Довідкова система Microsoft Word. 

Розділ 2. Редактор електронних таблиць Microsoft Excel 

1. Навігація за допомогою миші та клавіатури. 

2. Довідкова система Microsoft Excel. 

3. Зміна стандартного розташування файлів. 

4. Створення, відкриття та закриття робочих книг. 

5. Перемикання поміж відкритими робочими книгами. 

6. Приховання та відображення аркушів. 

7. Переміщення аркушів. 

8. Приховання сітки. 

9. Видалення строк та стовбців. 

10. Введення даних у діапазон комірок. 

11. Введення значень дати та часу. 



11 
 

12. Видалення даних з комірок та діапазонів. 

13. Вставка строк та стовбців. 

14. Переміщення комірок та діапазонів. 

15. Зміна вмісту комірки. 

16. Перевірка значень, що вводяться. 

17. Редагування функцій у формулах. 

18. Додавання функцій до формули. 

19. Присвоєння імен константам і формулам. 

20. Виявлення помилок на аркуші. 

21. Перевірка граматики та орфографії. 

22. Відображення формул аркуша. 

23. Обчислення формул по частинах. 

24. Пошук даних. 

25. Обробка циклічних посилань. 

26. Відстеження зв’язків між комірками. 

27. Повідомлення про помилки. 

28. Використання вікна контрольного значення. 

29. Зміна зовнішнього вигляду комірки. 

30. Форматування діапазонів. 

31. Приховання та відображення строк та стовбців. 

32. Зміна розміру комірки. 

33. Відображення таблиці даних у діаграмі. 

34. Відображення міток даних у діаграмі. 

35. Оновлення початкового діапазону даних. 

36. Використання та зміна стандартного типу діаграми. 

37. Перетворення таблиці на діапазон. 

38. Створення таблиці. 

39. Фільтрація даних в таблиці. 

40. Форматування таблиці. 

41. Вставка строки підсумків. 

42. Вставка та видалення строк та стовбців таблиці. 

43. Посилання на данні таблиці у формулах. 

44. Видалення з таблиці даних, що повторюються. 

45. Сортування даних в таблиці. 

46. Зведена таблиця. 

47. Побудова звіту зведеної таблиці. 

48. Фільтрація звіту зведеної таблиці. 

49. Форматування звіту зведеної таблиці. 

50. Групування елементів зведеної таблиці. 
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V. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

 

Важливою складовою процесу вивчення дисципліни «Офісні комп’ютерні 

технології» є ретельне виконання студентами лабораторних робіт у 

комп’ютерному класі. 

Тривалість лабораторної роботи визначається викладачем і залежить від її 

змісту. 

Під час вивчення тем «інформаційні системи», «текстові редактори», 

«текстові процесори», «електроні таблиці» тощо студенти мають відшукувати 

найактуальніші відомості з відповідних питань у авторитетних джерелах 

інформації (комп’ютерні журнали, сайти тощо). 

Рівень підготовки студентів визначається за якістю та вчасністю виконання 

ними домашніх завдань, контрольних і лабораторних робіт відповідно до 

«Положення про рейтингову систему оцінку успішності студентів”. 

 

VI. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ 

 

Основна література: 

1. Краинский И. Word 2007. Популярный самоучитель. – СПб. : Питер. – 2008. 

– 240 с. : ил. – (Серия "Популярній самоучитель"). 

2. Голышева А.В., Ерофеев А.А. Word 2007 "без воды". Все, что нужно для 

уверенной работы. – СПб. : Наука и техника. – 2008. – 192 с. : ил. 

3. Анеликова Л.А. Лабораторные по Excel. – М. : СОЛОН-ПРЕСС. – 2006. – 

128 с. : ил. – (Серия "Элективный курс * Профильное обучение"). 

4. Вонг У. Microsoft Office 2007 для "чайников". : Пер. с англ. – М. : 

Издательский дом "Вильямс". – 2008. -355 с. : ил. 

5. Харвей Г. Excel 2003 для "чайников". Полный справочник. : Пер. с англ. – 

М. : Издательский дом "Вильямс". – 2005. – 688 с. : ил. – Парал. тит. англ. 

6. Уокенбах Дж., Банфилд К. Microsoft Office Excel 2007 для "чайников". 

Краткий справочник. : Пер. с англ. – М. : ООО "И.Д. Вильямс". – 2007. – 

384 с. : ил. – Парал. тит. англ. 

7. Вонг У. Office 2003 для "чайников". : Пер. с англ. – М. : Издательский дом 

"Вильямс". – 2004. – 336 с. : ил. – Парал. тит. англ. 

8. Веденеева Е.А. Функции и формулы Excel 2007. Библиотека пользователя. 

– СПб. : Питер – 2008. – 384 с. : ил. – (Серия "Библиотека пользователя"). 
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Додаткова література: 

1. В. Пасько, А. Колесников. Самоучитель работы персональном компьютере: 

2-е изд. доп. – К.: Издательская группа BHУ. – 2000. – 656 с. 

2. Микляев А.П. Настольная книга пользователя IBM PC. Изд. 2-е изд., доп. – 

М.: Солон. – 1998. – 608 с. 

3. Комягин А.В. Word 7.0 в примерах. – М.: Бином. – 1997. – 364 с. 

4. Пасько А.И. Word 97. – К. : BHУ-Киев. – 1998. – 320 с. 

5. Мэнсфилд Р. Еxcel 7.0 для занятых. /Перев. з англ. – СПб. : Питер. – 1997. – 

304 с. 

6. Персон С. MS Excel 97 в оригинале. В 2-х томах. – СПб. : BHУ-Петербург. – 

1998. 

7. Карберг К. Бизнес-анализ при помощи Excel. – К. : Диалектика. – 1999. – 

500 с. 

8. Джон Уокенбах. Microsoft Excel. Библия пользователя.: - М.: 

Издательский дом "Вильямс". – 2001. – 873 с. 

 

 

Робоча навчальна програма складена на основі навчальної програми 

дисципліни Офісні комп’ютерні технології, затвердженої завідувачем кафедри 

НАЕПС д.т.н., проф. Порєвим В.А. 
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