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Розділ 1. Опис навчальної дисципліни 

 

Таблиця 1. Опис навчальної дисципліни «Організація та обробка електронної 

інформації» 

Місце у структурно-логічній схемі підготовки Постреквізити:Виробнича практика, 

Курсовий проект з фаху  Переддипломна 

практика, Дипломне проектування 

Мова викладання Українська 

Статус дисципліни Обов’язкова 

Курс/семестр вивчення 2/3 

Кількість кредитів ECTS/кількість модулів 4/2 

Денна форма навчання: 

Кількість годин: 120 год – загальна кількість: 3 семестр – 120 год. 

- Лекції: 16 год. 

- Практичні (семінарські, лабораторні) заняття: 32 год. 

- Самостійна робота: 72 год. 

- Вид підсумкового контролю (ПМК, екзамен): 3 семестр - екзамен 

Заочна форма навчання: 

Кількість годин: 120 год – загальна кількість: 3 семестр – 120 год. 

- Лекції: 6 год. 

- Практичні (семінарські, лабораторні) заняття: 2 год. 

- Самостійна робота: 112 год. 

- Вид підсумкового контролю (ПМК, екзамен): 3 семестр - екзамен 

 

Розділ 2. Перелік компетентностей та програмні результати навчання 

 

Метою вивчення дисципліни „Організація та обробка електронної інформації” є 

формування в студентів фундаментальних знань в галузі програмного забезпечення 

сучасних ЕОМ для організації та обробки електронної інформації; оволодіння основними 

його типами та формування знань, умінь і практичних навичок його використання.  

. 

 

Таблиця 2. Перелік компетентностей та програмні результати навчання, які 

забезпечує  навчальна дисципліна „Організація та обробка електронної інформації 

 

Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 
Програмні результати навчання 

Загальні компетентності 
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу (ЗК1). 

Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях (ЗК2). 

Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності (ЗК3). 

Здатність спілкуватися державною мовою як усно, 

так і письмово (ЗК4). 

Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями 

(ЗК6). 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

ПР1. Застосовувати знання основних форм 

і законів абстрактно-логічного мислення, 

основ методології наукового пізнання, 

форм і методів вилучення, аналізу, обробки 

та синтезу інформації в предметній області 

комп’ютерних наук. 

. ПР2. Використовувати сучасний математичний 

апарат неперервного та дискретного аналізу, 

лінійної алгебри, аналітичної геометрії, в 

професійній діяльності для розв’язання задач 

теоретичного та прикладного характеру в процесі 

проектування та 

реалізації об’єктів інформатизації. 
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інформації з різних джерел (ЗК7). 

Здатність генерувати нові ідеї (креативність) (ЗК8). 

Здатність працювати в команді (ЗК9). 

Здатність бути критичним і самокритичним(ЗК10). 

Здатність  приймати обґрунтовані рішення (ЗК11). 

Здатність оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних робіт (ЗК12) 

Спеціальні компетентності 
Здатність до математичного формулювання та 

досліджування неперервних та дискретних 

математичних моделей, обґрунтовування вибору 

методів і підходів для розв’язування теоретичних і 

прикладних задач у галузі комп’ютерних наук, 

аналізу та інтерпретування (СК1). 
 

 

 

Розділ 3. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. Моделі подання електронної інформації та формати даних 
 

Тема 1. Процес обробки інформації на рівні офісу: Основні види та формати 

електронних документів; інструменти перетворення форматів – конвертори. 
Поняття і класифікація інформації.. Сучаснi технологiї представлення електронної 

інформації, тенденцiї їх розвитку.  Основні види та формати електронних документів. 

 Основнi етапи розробки програм. Експлуатацiя та супровiд програмних систем. 

Сертифiкацiя програмних продуктiв. Тестування програмного забезпечення. Критерії 

якості програм. Програмне забезпечення офісних систем. Комп’ютерні віруси та захист 

від них. 

Тема 2.  Інструменти для створення та редагування електронних документів 

(текстові процесори (MS Word, Open Office Writer, LaTex тощо), електронні таблиці (MS 

Exсel, Open Office Calc  тощо), презентації (MS Power Point, Open Office Impress тощо), 

електронна пошта 

Тема 3. Моделі та формати подання інформації в Інтернеті (HTML, XML). 
Класифікація технологій інтеграції 

.  

Модуль 2. Методи та засоби електронної обробки електронної інформації на 

програмному рівні  
 

Тема 4 Обробка електронної інформації за допомогою мов інтеграції офісних 

застосувань  
Редактор VBA. Середовище VBA. Макроси і мова Excel Visual Basic for Application. 

Обєкти, їх властивості та методи. Оператори управління. Використання масивів. Діалоги 

та елементи управління. Обробка електронної інформації з використанням бібліотек 

об’єктів офісних застосувань 

 

 

 

 



6 

 

Розділ 4. Тематичний план вивчення навчальної дисципліни 

Таблиця 3. Тематичний план навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання 

 

Назва теми 

(лекції) та питання 

теми (лекції) 

 

 

кількість 

годин 

Назва теми 

семінарського, 

практичного і 

лабораторного 

заняття (питання і 

завдання) 

кількість 

годин 

Завдання 

самостійної 

роботи в розрізі 

тем 

кількість 

годин 

1 2 3 4 5 6 

Модуль 1.  Моделі подання електронної інформації та формати даних 
 

Тема 1. Процес обробки 

інформації на рівні офісу: Основні 

види та формати електронних 

документів; інструменти 

перетворення форматів – 

конвертори. 

Лекція 1. Предмет та мета курсу.  

1.Iсторичний нарис  розвитку  

обчислювальної технiки та     

комп’ютерних наук.  

2.Поняття інформації, її 

класифікація.  

3.Основні етапи організації 

інформації,  методи обробки 

інформації. 

Лекція 2. Класифікація 

програмного забезпечення ЕОМ. 

1.Cистемне,прикладне, програмне 

забезпечення.  

2.. Пристрої введення та 

виведення інформації. Периферій 

ні пристрої 

3. Утиліти ОС Windows 

Архіватори Win Rar 2.71; Win Zip 

8.0. 

4.Комп’ютерні віруси та захист 

від них.  

5. Захист електронної інформації 

Лекція 3. Поняття технологiї 

представлення інформації та  

програмування.  

1. Основнi етапи  розробки  

програм. Сучаснi технологiї 

представлення інформації та 

тенденцiї їх  розвитку.  

2. Міжнародні та державні 

стандарти та системи стандартів 

сучасних програмних комплексів.  

3. Експлуатацiя  та супровiд 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторна 

робота 1  Вхідне 

тестування 

 

Лабораторна 

робота. 2. 

Стандартні 

програми Windows  

 

 

Лабораторна 

робота. 3. 

Методи архівації 

даних. Архіватори 

Win Rar; Win Zip, 

SFX-архіви. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

      

 

 

 

     2 

 

 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал до 

теми 1, 

готуватися до 

практичних 

занять,  
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Назва теми 

(лекції) та питання 

теми (лекції) 

 

 

кількість 

годин 

Назва теми 

семінарського, 

практичного і 

лабораторного 

заняття (питання і 

завдання) 

кількість 

годин 

Завдання 

самостійної 

роботи в розрізі 

тем 

кількість 

годин 

1 2 3 4 5 6 

програмних систем.  Сертифiкацiя  

програмних  продуктiв.  

4. Тестування програмного 

забезпечення. Критерії якості 

програм. 

 

Тема 2 Інструменти для створення 

та редагування електронних 

документів  

 Лекція 4  Текстові редактори. MS 

Word  

1.Введення текстів, форматування 

документів 

2.Робота з таблицями. 

3.Оформлення сторінок. 

Лекція 5  MS Word: додаткові 

можливості.  

1. Автозаміна, перевірка 

орфографії. 

WordArt 

2. Використання макросів 

3. Редактор формул. Коди полів. 

 Лекція 6.  Табличний процесор 

MS Excel  

1.Робоча область програми MS 

Excel та її інструменти.  

2.Введення формул Формат 

клітинок. Форматування клітинок. 

3. Графіки та діаграми в MS Excel  

4.. Функції та надбудови MS Excel 

  MS Excel. Запис та виконання 

макросів.  

5.  Бази даних в Excel 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 Лабораторна 

робота 4-5 

Створення та 

форматування 

документів в MS 

Word  

 Лабораторна 

робота 6 

Створення та 

використання 

таблиць в 

документах MS 

Word  

Лабораторна 

робота 7. 

Cтворення 

графічних обєків у 

Word, автофігури і 

обєкти WordArt. 

Лабораторна 

робота. 8 

МКР № 1 

"Текстовий 

редактор MS Word". 

 

 

Лабораторна 

робота.9. 

Створення таблиць 

в Excel. Основні 

операції над 

клітинками, 

блоками клітинок, 

таблицями. 

Введення формул.  

Лабораторна 

робота. 10. 

Побудова діаграм 

та їх форматування. 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал до 

теми 1, 

готуватися до 

практичних 

занять, пройти 

тест 1 в ДК 

 

 

 

 

 

30 
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Назва теми 

(лекції) та питання 

теми (лекції) 

 

 

кількість 

годин 

Назва теми 

семінарського, 

практичного і 

лабораторного 

заняття (питання і 

завдання) 

кількість 

годин 

Завдання 

самостійної 

роботи в розрізі 

тем 

кількість 

годин 

1 2 3 4 5 6 

 Лабораторна 

робота 11. 

Створення та 

робота з базами 

даних в MS Excel  

Лабораторна 

робота. 12. 

Макроси в MS  

 

2 

 

 

 

 

2 

Тема 3. Моделі та формати 

подання інформації в Інтернеті 

(HTML, XML). 

Лекція 7 

1.Загальна характеристика та 

тенденції розвитку веб-застосуван 

2.Web-сторінка. HTML та XML-

формат. Кодування сторінок.  

3. Моделювання HTML, XML-

документів 

 

 

2 

 

 

    

Лабораторна 

робота  13. 

Створення Web-

сторінок  

 

2 

 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал до 

теми 1, 

готуватися до 

практичних 

занять,  

10 

Модуль 2. Методи та засоби 

електронної обробки 

електронної інформації на 

програмному рівні  
 

Тема 4. Обробка електронної 

інформації за допомогою мов 

інтеграції офісних застосувань 

Лекція 8 Мова програмування 

Visual Basic Application (VBA). 

1  Редактор VBA. 

Середовище VBA.  

2 .Обєкти, їх властивості та 

методи.  

3. Оператори управління. 

Розгалужені алгоритми. 

4.Використання масивів. 

5.Оператори For …Next, For …Each 

…Next, Do … Loop. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Лабораторна 

робота. 14. 

Інтегроване 

середовище 

розробки VBA  

Лабораторна 

робота. 15. 

Програмування 

лінійних алгоритмів 

на. Програмування 

екранних форм 

мовою VBA  

Лабораторна 

робота 16.  

МКР №2 

„Табличний 

редактор Excel” 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал до 

теми 1, 

готуватися до 

практичних 

занять, пройти 

тест 2 в ДК 

 

 

22 

        Всього 16  32  112 

 
 

 

 

Таблиця 4. Тематичний план навчальної дисципліни для студентів заочної форми 

навчання 
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Назва теми 

(лекції) та питання 

теми (лекції) 

 

 

кількість 

годин 

Назва теми 

семінарського, 

практичного і 

лабораторного 

заняття (питання і 

завдання) 

кількість 

годин 

Завдання 

самостійної 

роботи в розрізі 

тем 

кількість 

годин 

1 2 3 4 5 6 

Модуль 1.  Моделі подання електронної інформації та формати даних 
 

Тема 1. Процес обробки 

інформації на рівні офісу: Основні 

види та формати електронних 

документів; інструменти 

перетворення форматів – 

конвертори. 

Лекція 1. Предмет та мета курсу.  

1.Iсторичний нарис  розвитку  

обчислювальної технiки та     

комп’ютерних наук.  

2.Поняття інформації, її 

класифікація.  

3.Основні етапи організації 

інформації,  методи обробки 

інформації. 

Лекція 2. Класифікація 

програмного забезпечення ЕОМ. 

1.Cистемне,прикладне, програмне 

забезпечення.  

2.. Пристрої введення та 

виведення інформації. Периферій 

ні пристрої 

3. Утиліти ОС Windows 

Архіватори Win Rar 2.71; Win Zip 

8.0. 

4.Комп’ютерні віруси та захист 

від них.  

5. Захист електронної інформації 

Лекція 3. Поняття технологiї 

представлення інформації та  

програмування.  

4. Основнi етапи  розробки  

програм. Сучаснi технологiї 

представлення інформації та 

тенденцiї їх  розвитку.  

5. Міжнародні та державні 

стандарти та системи стандартів 

сучасних програмних комплексів.  

6. Експлуатацiя  та супровiд 

програмних систем.  Сертифiкацiя  

програмних  продуктiв.  

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторна 

робота 1  Вхідне 

тестування 

 

Лабораторна 

робота. 2. 

Стандартні 

програми Windows  

 

 

Лабораторна 

робота. 3. 

Методи архівації 

даних. Архіватори 

Win Rar; Win Zip, 

SFX-архіви. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал до 

теми 1, 

готуватися до 

практичних 

занять,  
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Назва теми 

(лекції) та питання 

теми (лекції) 

 

 

кількість 

годин 

Назва теми 

семінарського, 

практичного і 

лабораторного 

заняття (питання і 

завдання) 

кількість 

годин 

Завдання 

самостійної 

роботи в розрізі 

тем 

кількість 

годин 

1 2 3 4 5 6 

4. Тестування програмного 

забезпечення. Критерії якості 

програм. 

Тема 2 Інструменти для створення 

та редагування електронних 

документів  

 Лекція 4  Текстові редактори. MS 

Word  

1.Введення текстів, форматування 

документів 

2.Робота з таблицями. 

3.Оформлення сторінок. 

Лекція 5  MS Word: додаткові 

можливості.  

3. Автозаміна, перевірка 

орфографії. 

WordArt 

4. Використання макросів 

3. Редактор формул. Коди полів. 

 Лекція 6.  Табличний процесор 

MS Excel  

1.Робоча область програми MS 

Excel та її інструменти.  

2.Введення формул Формат 

клітинок. Форматування клітинок. 

3. Графіки та діаграми в MS Excel  

4.. Функції та надбудови MS Excel 

  MS Excel. Запис та виконання 

макросів.  

5.  Бази даних в Excel 
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 Лабораторна 

робота 4-5 

Створення та 

форматування 

документів в MS 

Word  

 Лабораторна 

робота 6 

Створення та 

використання 

таблиць в 

документах MS 

Word  

Лабораторна 

робота 7. 

Cтворення 

графічних обєків у 

Word, автофігури і 

обєкти WordArt. 

Лабораторна 

робота. 8 

МКР № 1 

"Текстовий 

редактор MS Word". 

 

 

Лабораторна 

робота.9. 

Створення таблиць 

в Excel. Основні 

операції над 

клітинками, 

блоками клітинок, 

таблицями. 

Введення формул.  

Лабораторна 

робота. 10. 

Побудова діаграм 

та їх форматування. 

 Лабораторна 

робота 11. 
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Опрацювати 

лекційний 

матеріал до 

теми 1, 

готуватися до 

практичних 

занять, пройти 

тест 1 в ДК 

 

 

 

 

 

40 
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Назва теми 

(лекції) та питання 

теми (лекції) 

 

 

кількість 

годин 

Назва теми 

семінарського, 

практичного і 

лабораторного 

заняття (питання і 

завдання) 

кількість 

годин 

Завдання 

самостійної 

роботи в розрізі 

тем 

кількість 

годин 

1 2 3 4 5 6 

Створення та 

робота з базами 

даних в MS Excel  

Лабораторна 

робота. 12. 

Макроси в MS  

Тема 3. Моделі та формати 

подання інформації в Інтернеті 

(HTML, XML). 

Лекція 7 

1.Загальна характеристика та 

тенденції розвитку веб-застосуван 

2.Web-сторінка. HTML та XML-

формат. Кодування сторінок.  

3. Моделювання HTML, XML-

документів 

 

 

 

 

    

Лабораторна 

робота  13. 

Створення Web-

сторінок  

 

 

Опрацювати 

лекційний 

матеріал до 

теми 1, 

готуватися до 

практичних 

занять,  

10 

Модуль 2. Методи та засоби 

електронної обробки 

електронної інформації на 

програмному рівні  
 

Тема 5. Обробка електронної 

інформації за допомогою мов 

інтеграції офісних застосувань 

Лекція 8 Мова програмування 

Visual Basic Application (VBA). 

3 Редактор VBA. 

Середовище VBA.  

4 .. Обєкти, їх властивості 

та методи.  

3. Оператори управління. 

Розгалужені алгоритми. 

4.Використання масивів. 

5.Оператори For …Next, For 

…Each …Next, Do … Loop. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Лабораторна 

робота. 14. 

Інтегроване 

середовище 

розробки VBA  

Лабораторна 

робота. 15. 

Програмування 

лінійних алгоритмів 

на. Програмування 

екранних форм 

мовою VBA  

Лабораторна 

робота 16.  

МКР №2 

„Табличний 

редактор Excel” 

 Опрацювати 

лекційний 

матеріал до 

теми 1, 

готуватися до 

практичних 

занять, пройти 

тест 2 в ДК 

 

 

22 

        Всього 6  2  112 
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Розділ 5. Оцінювання результатів навчання 

 

Таблиця 5. Розподіл балів за результатами вивчення навчальної дисципліни 

 

 
Форма навчальної роботи Вид навчальної роботи Бали 

1.Аудиторна 

1.1 Лекції 

1.2  Практичні заняття 

 

 

 

1. Відвідування лекцій  

2. Правильна відповідь при опитуванні 

(1 бали за відповідь (3 відповідей в семестр)), 1*3 = 3 б. 

3. Виконання практичних завдань з модуля 1, 2 (1 бал за 

практичне заняття (16 практичних за семестр)  1*16=16 

 

20 

 

3 

 

16 

2. Самостійна та індивідуально-

консультативна робота. 

 

Виконання індивідуальних завдань, тестування 

 

5 

3. Проміжний  контроль. Модульна контрольна робота з модуля 1, 2  (кожна по 8 балів) 16 

4. Підсумковий контроль.  Іспит. 40 

     Всього   100 

 

 

Розділ 6. Інформаційні джерела 

 

1. Макарова М.В., Карнаухова Г.В., Запара С.В. Інформатика та комп’ютерна техніка: 

Навчальний посібник / За заг. ред. д. е. н., проф. М.В. Макарової. – Суми: ВТД 

«Університетська книга», 2008. – 665 с.  
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навчальний посібник./Бонч-Бруєвич Г.Ф., Носенко Т.І.; Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, ін-т 

суспільства, каф. інформатики. – К.: [Київ. ун-т ім. Б. Грінченка], 2013. – 108 c. –.   Режим 

доступу : https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/7915/1/Bonch_Nosenko_OOEI.pdf 

3.  Інформатика. Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології: Підручник. – 2-е вид. 

(Гриф МОН) В. А. Баженов, П. С. Венгерський, В. М. Горлач, та ін. К. : Каравела, 2007. – 

640 с.  

4.  Матвієнко О.В. Internet-технології: проектування WEB-сторінки: Навчальний 

посібник/ О. В. Матвієнко, І. Л. Бородкіна. – К.: Альтерпрес, 2003. – 132 с.  

5.  Злобін Г.Г. Основи інформатики, комп’ютерної техніки і комп’ютерних 

технологій. – К. Каравела, 2007. – 240 с.  

6. Інформатика. Програмне забезпечення : навч. посіб. / В.М.Ахрамович; Нац. акад. 

статистики, обліку та аудиту. – К. : ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2012. – 376 с., іл: - 

Бібліогр. 

7. Жуков І.А., Гуменюк В.О., Альтман І.Є. Комп’ютерні мережі та технології: Навч. 

посібник. – К. : НАУ, 2004. – 276 с.  

8. Ярмуш О.В., Редько М.М. Інформатика і комп'ютерна техніка. Навчальний 

посібник, Київ: "Вища освіта", 2006. - 359 с., іл.  

9.  Основи алгоритмізації та програмування: середовище VBA : навч. посіб. – 

Чернівці : Книги-ХХІ, 2006. – 430 с. 

10.   Рзаєв Д. О. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навч.-метод. посібник для 

самост. вивч. дисц. / Д. О. Рзаєв, О. Д. Шарапов, В. М. Ігнатенко, Л. М. Дибкова. – К.: 

КНЕУ, 2002. – 486 с. – с. 283. 

11.  Гаврилов М.В.  Інформатика  та  інформаційні  технології  Навч. посіб. /  М.В. 

Гаврилов [Електронний ресурс]  –  Режим доступу: 

https://stud.com.ua/54376/informatika/informatika_ta_informatsiyni_tehnologiyi 
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12. Буйницька О. П. Інформаційні технології та технічні засоби навчання: Навч. посіб. / О. 

П. Буйницька. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 240 с. 

13. .  Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: 

Підручник для ВНЗ / За ред. О.І. Пушкаря. - К.: Академія, 2003. - 704 с. 

14.Черненко О.О. Розробка та використання навчальних тренажерів при підготовці 

фахівців напряму «Комп`ютерні науки» / О.О. Черненко, Т.В. Чілікіна, О.В. Ольховська // 

International scientific and practical conference ``Mathematics, physics, mechanics, astronomy, 

computer sciens and cybernetics: issues of productive interaction``: conference proceedings,  

Yuly 9-10. 2021. Wloclawek, Republic of Poland: ``Baltija  Publishing``, 2021. - C. 55-59.  – 

Режим  доступу:  

http://www.baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/download/151/4488/9439-1? 

15. Шклярчук Я.С. Розробка тренажера з теми «Графіки та діаграми в MS Excel» 

дистанційного навчального курсу «Обробка та організація електронної інформації» / Я.С. 

Шклярчук, Т.В. Чілікіна // Від ефективного управління до ефективної економіки: збірник 

наукових статей магістрів факультету економіки та менеджменту за результатами 

наукових досліджень 2012-2013 навчального року. – Полтава: ПУЕТ, 2013. – С. 250-252 –.   

Режим доступу :  http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/1723 

 

 

Розділ 7. Програмне забезпечення навчальної дисципліни  

● Пакет програмних продуктів Microsoft Office.  

● Дистанційний курс з навчальної дисципліни “Організація та обробка електронної 

інформації” на платформі «Moodle». 


