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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 

3 

Галузь знань 

07 Управління та 

адміністрування, 

 

Нормативна  

дисципліна 

 

Модулів – 2 

Спеціальність 

075 Маркетинг 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 1-й 1-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання розрахунки       

(назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 90 

1-й 1-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 4 

Освітній ступінь: 

Молодший бакалавр 

20 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

22 год. 6 год. 

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

44 год. 74 год. 

Індивідуальні завдання:  

4 год. 

Вид контролю: екзамен 
 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить (%): 

для денної форми навчання – 33/67 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета – формування умінь й навичок складання та оформлення документів за 

допомогою комп’ютерної техніки; вивчення  інформаційних потоків, які 

включають збирання, зберігання, опрацювання і передавання інформації із 

використанням комп’ютерних інформаційних систем з метою аналізу, одержання  

результатів  для підготовки, обґрунтування і прийняття управлінських рішень. 

Завдання дисципліни – Основними завданнями вивчення дисципліни є 

сформувати навички складання та оформлення документів за допомогою 

комп’ютерної техніки, вивчити  процеси збирання, зберігання, опрацювання і 

передавання інформації за допомогою комп’ютерної техніки, вивчення 

програмного комплексу Microsoft Office, як основних програм для створення 

текстових і табличних документів а також презентацій, ознайомлення з системами 

автоматизованого перекладу текстів. 

Очікувані результати навчання: 

1. Уміння використовувати в роботі необхідні комп’ютерні програмні 

продукти. 

2. Вміти вести переговори з питань маркетингу, укладати комерційні угоди.  

 

3. Мова навчання: 

Мова навчання: українська 
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4. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. 

Тема 1. Історія розвитку системи державного діловодства. 

Тема 2. Призначення, класифікація та функції документів. 

Тема 3. Принципи функціонування електронної пошти. 

Тема 4. Створення, зберігання та пошук документів та шаблонів в MS 

WORD. 

Тема 5. Використання текстового процесора MS WORD у діловодстві. 

 

Змістовий модуль2. 

Тема 1. Система опрацювання табличних даних в MS EXCEL. 

Тема 2. Створення та оформлення діаграм в MS EXCEL. 

Тема 3. Електронна презентація ділової та наукової інформації. 

Тема 4. Основи створення комп’ютерних публікацій MS PUBLISHER. 

Тема 5. Злиття документів в MS WORD та MS EXCEL. 
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5. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с.р. л п лаб. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. 

Тема 1. Історія розвитку 

системи державного 

діловодства. 

8 2 2   4 

32 1 1 

  6 

Тема 2. Призначення, 

класифікація та функції 

документів. 

8 2 2   4   6 

Тема 3. Принципи 

функціонування 

електронної пошти. 

10 2 2   6   6 

Тема 4. Створення, 

зберігання та пошук 

документів та шаблонів в 

MS WORD. 

10 2 2   6   6 

Тема 5. Використання 

текстового процесора MS 

WORD у діловодстві 

10 2 2   6   6 

Разом за змістовим 

модулем 1 
46 10 10   26 32 1 1   30 

Змістовий модуль 2.  

Тема 1. Система 

опрацювання табличних 

даних в MS EXCEL. 

10 2 2   6 

44 2 2 

  10 

Тема 2. Створення та 

оформлення діаграм в MS 

EXCEL. 

10 2 2   6   10 

Тема 3. Електронна 

презентація ділової та 

наукової інформації. 

10 2 2   6   10 

Тема 4. Основи створення 

комп’ютерних публікацій 

MS PUBLISHER. 

12 2 3   7   10 

Тема 5. Злиття 

документів в MS WORD 

та MS EXCEL. 

12 2 3   7 10 1 1   10 

Разом за змістовим 

модулем 2 
54 10 12   32 56 3 3   50 

Усього годин  88 20 22   58 88 4 4   80 

Модуль 3 

ІНДЗ   - - 2 -   - - 2  

Усього годин 90 20 22  2 58 90 4 4  2 80 
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6. Теми практичних та лабораторних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Електронне листування в поштовій службі Gmail 2 

1 

2 Форматування сторінки. Налаштування параметрів тексту в 

MS WORD. 
2 

3 Технологія створення та редагування таблиць в MS EXCEL. 2 

4 Використання формул в електронних таблицях MS EXCEL.  2 

5 Побудова, налаштування та форматування діаграм в MS 

EXCEL. 
2 

6 Конструктор форм в MS WORD в режимі розробника. 2 

2 

7 Створення електронної презентації та звіту про проведену 

роботу. 
2 

8 Створення буклету та візитної картки засобами MS 

PUBLISHER 
2 

9 Злиття документі. Наповнення банку даних та підготовка 

макету. 
3 

10 Злиття документі. Наповнення макету полями. Виконання 

злиття. Умовний друк документа 
3 

1 

 Всього 22 4 

7. Самостійна робота 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Історія розвитку системи державного діловодства. 4 6 

2 Призначення, класифікація та функції документів. 4 6 

3 Принципи функціонування електронної пошти. 6 6 

4 Створення, зберігання та пошук документів та шаблонів в MS 

WORD. 
6 6 

5 Використання текстового процесора MS WORD у діловодстві. 6 6 

6 Система опрацювання табличних даних в MS EXCEL. 6 10 

7 Створення та оформлення діаграм в MS EXCEL. 6 10 

8 Електронна презентація ділової та наукової інформації. 6 10 

9 Основи створення комп’ютерних публікацій MS PUBLISHER. 7 10 

10 Злиття документів в MS WORD та MS EXCEL. 7 10 

 Всього 58 80 
 

Під час самостійної роботи студенту пропонуються наступні види завдань для 

опанування матеріалу з конкретної теми курсу: 

− вивчити матеріали тем та продумати відповіді на питання для самоконтролю; 

− підготувати тези виступу під час аудиторного заняття. 
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8. Індивідуальні завдання 

Завдання № 1 

1. Скласти звіт про діяльність 5 філій фірми по місяцях першого півріччя. Дані 

звіту повинні містити залишок засобів на 1.01.2008 р. і розмір прибутку по 

місяцях. 

2. Обчислити розмір грошових коштів на 1.07.2008 р. для кожної філії і 

визначити максимальний прибуток за півріччя. 

3. Відобразити графічно величину прибутку філій по місяцях. 

4. Звіт повинен містити барвисту назву фірми і її емблему, таблиця і діаграма 

мають бути кольорові. 

5. Звіт підготувати для розсилки 5 засновникам фірми, вказавши назву 

організації-засновника, її адресу, прізвище та ініціали керівника. 

Завдання № 2 

1. Скласти звіт  про  курси  5 валют на біржі за кожен день минулого тижня. 

2. Знайти середній курс кожної валюти за тиждень. 

3. Відобразити графічну залежність зміни курсу долара по днях тижня з 

виведенням рівняння і достовірністю >=0.95. 

4. Звіт повинен містити барвисту назву біржі і її емблему, таблиця і діаграма 

мають бути кольорові. 

5. Звіт підготувати для розсилки 5 фірмам, вказавши назву фірми, її адресу, 

прізвище та ініціали керівника. 

Завдання № 3 

1. Скласти звіт про діяльність турагенства по продажу путівок в 5 країн. Дані 

звіту повинні містити вартість 1 путівки і кількість проданих путівок по 

кварталах минулого року. 

2. Обчислити вартість проданих путівок в кожну країну. 

3. Відобразити у вигляді кругової діаграми (з вказівкою на діаграмі кожної 

країни) вартість проданих путівок. 

4. Звіт повинен містити барвисту назву турагенства і його емблему, таблиця і 

діаграма мають бути кольорові. 

5. Звіт підготувати для розсилки 5 фірмам, вказавши назву, її адресу, прізвище 

та ініціали керівника. 
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Завдання № 4 

1. Підготувати оголошення, що рекламує поїздку на теплоході. Оголошення 

повинне містити зведення про вартість каюти, живлення, обслуговування, 

додаткових послуг для кают "люкс", першого, другого, третього класу. 

2. Обчислити повну вартість 1 путівки кожного класу. 

3. Відобразити графічну залежність вартості обслуговування для кожного 

класу з виведенням рівняння і достовірністю >= 0.8. 

4. Оголошення повинне містити барвисту назву фірми і її емблему, таблиця і 

діаграма мають бути кольорові. 

5. Оголошення підготувати для розсилки 5 телекомпаніям, вказавши назву 

телекомпанії, її адресу, час реклами в хвилинах. 

Завдання № 5 

1. Підготувати оголошення, що рекламує 5 видів устаткування. Оголошення 

повинне містити відомості про ціну, вартість доставки, установки і 

обслуговування устаткування. 

2. Обчислити повну вартість кожного виду устаткування і відсоток вартості 

обслуговування кожного виду устаткування від його повної вартості. 

3. Відображувати у вигляді кругової діаграми (з вказівкою вигляду 

устаткування) відсоток вартості обслуговування. 

4. Оголошення повинне містити барвисту назву фірми і її емблему, таблиця і 

діаграма мають бути кольорові. 

5. Оголошення підготувати для розсилки 5 газетам, вказавши назву газети, її 

адресу, розмір в см2. 

Завдання № 6 

1. Підготувати оголошення, що рекламує будівництво житла фірмою в 

порівнянні з 4 іншими фірмами. Оголошення повинне містити відомості про 

ціну 1 м2 за період з 2004 по 2008 р. (по роках). 

2. Обчислити процент приросту вартості 1 м2 житла в 2008 р. по відношенню 

до 2004 р. 

3. Відобразити графічну залежність вартості 1 м2 житла для своєї фірми по 

роках з виведенням рівняння і достовірністю >=0,75. 

4. Оголошення повинне містити барвисту назву фірми і її емблему, таблиця і 

діаграма мають бути кольорові. 

5. Оголошення підготувати для розсилки 5 газетам, вказавши назву газети, її 

адресу, розмір в см2. 
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Завдання № 7 

1. Скласти звіт про діяльність АТ за минулий рік. Дані звіту повинні містити 

зведення про залишок засобів на 1 січня звітного року по АТ, розмірі 

прибутку по кварталах звітного року з вказівкою прибутку від реалізації 

продукції, посередницької діяльності, готельного господарства, 

використання автотранспортних засобів. 

2. Обчислити розмір прибутку за рік по кожному виду діяльності і суму 

капіталу на кінець звітного періоду. 

3. Відобразити у вигляді кругової діаграми (з вказівкою вигляду діяльності) 

суму прибутку за рік. 

4. Звіт повинен містити барвисту назву АТ і його емблему, таблиця і діаграма 

мають бути кольорові. 

5. Звіт підготувати для розсилки 5 акціонерам, вказавши адресу, прізвище та 

ініціали акціонера. 

Завдання № 8 

1. Скласти звіт про валовий обсяг випуску продукції 5 цехами підприємства 

поквартально за рік. 

2. Обчислити сумарний обсяг випуску продукції кожним цехом за рік і 

поквартально по підприємству. 

3. Відобразити графічну залежність обсягу випуску продукції підприємством з 

виведенням рівняння і достовірністю >= 0.8. 

4. Звіт повинен містити барвисту назву підприємства і його емблему, таблиця і 

діаграма мають бути кольорові. 

5. Звіт підготувати для розсилки 5 вищестоящим організаціям, вказавши назву 

організації, її адресу, прізвище та ініціали керівника. 

Завдання № 9 

1. Скласти звіт про об'єм продажу товарів 5 відділами торгівельного центру за 

кожен день тижня. 

2. Обчислити сумарний об'єм продажу за кожен день. 

3. Відобразити графічну залежність об'єму продажу товарів по днях тижня з 

виведенням рівняння і достовірністю >= 0.75. 

4. Звіт повинен містити барвисту назву торгівельного центру і його емблему, 

таблиця і діаграма мають бути кольорові. 

5. Звіт підготувати для розсилки 5 вищестоящим організаціям, вказавши назву 

організації, її адресу, прізвище та ініціали керівника. 
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Завдання № 10 

1. Скласти звіт про зворот по рахунках 5 відділень банку за перше півріччя (по 

місяцях). 

2. Обчислити підсумкові суми звороту по місяцях і середню суму по 

відділеннях. 

3. Відобразити графічну залежність підсумкових сум звороту по місяцях з 

виведенням рівняння і достовірністю >= 0.8. 

4. Звіт повинен містити барвисту назву банку і його емблему, таблиця і 

діаграма мають бути кольорові. 

5. Звіт підготувати для розсилки 5 організаціям-засновникам, вказавши назву 

організації, її адресу, прізвище та ініціали керівника. 

Завдання № 11 

1. Підготувати оголошення, що рекламує 5 видів кондитерських виробів. 

Оголошення повинне містити відомості про ціну і кількість проданої 

продукції за попередній рік по кварталах. 

2. Обчислити кількість проданої продукції кожного виду за рік і отриману за 

неї виручку. 

3. Відобразити у вигляді кругової діаграми (з вказівкою вигляду 

кондитерського виробу) кількість проданої продукції за рік. 

4. Оголошення повинне містити барвисту назву підприємства і його емблему, 

таблиця і діаграма мають бути кольорові. 

5. Оголошення підготувати для розсилки 5 газетам, вказавши назву газети, її 

адресу, розмір в см2. 

Завдання № 12 

1. Скласти звіт про діяльність АЗС по продажу пального 5 видів. Дані звіту 

повинні містити вартість 1л пального і кількість проданого пального по 

кварталах минулого року. 

2. Обчислити виручку по кожному виду пального і виручку по кожному 

кварталу. 

3. Відобразити графічну залежність зміни виручки за продане пальне по 

кварталах. 

4. Звіт повинен містити барвисту назву АЗС і її емблему, таблиця і діаграма 

мають бути кольорові. 

5. Звіт підготувати для розсилки 5 вищестоящим організаціям, вказавши назву 

організації, її адресу, прізвище та ініціали керівника. 
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Завдання № 13 

1. Скласти звіт про діяльність авіакомпанії по продажу квитків в 5 міст. Дані 

звіту повинні містити вартість 1 квитка і кількість проданих квитків по 

кварталах минулого року. 

2. Обчислити вартість проданих квитків в кожне місто і вартість квитків, 

проданих в кожному кварталі. 

3. Відобразити у вигляді кругової діаграми (з вказівкою міста) вартість 

проданих квитків. 

4. Звіт повинен містити барвисту назву авіакомпанії і її емблему, таблиця і 

діаграма мають бути кольорові. 

5. Звіт підготувати для розсилки 5 вищестоящим організаціям, вказавши назву 

організації, її адресу, прізвище та ініціали керівника. 

Завдання № 14 

1. Скласти звіт аптеки про виручку 5 її філій за кожен день минулого тижня. 

2. Обчислити виручку кожної філії за тиждень і максимальну виручку за 

кожен день тижня. 

3. Відобразити графічну залежність виручки кожної філії по днях тижня. 

4. Звіт повинен містити барвисту назву аптеки і її емблему, таблиця і діаграма 

мають бути кольорові. 

5. Звіт підготувати для розсилки 5 вищестоящим організаціям, вказавши назву 

організації, її адресу, прізвище та ініціали керівника. 

Завдання № 15 

1. Підготувати оголошення, що рекламує продаж аптекою 5 видів ліків. 

Оголошення повинне містити зведення про ціну кожних ліків в порівнянні з 

4 іншими аптеками. 

2. Визначити мінімальну ціну кожних ліків в чотирьох інших аптеках і на 

скільки вона відрізняється від ціни в даній аптеці. 

3. Відобразити у вигляді гістограми різницю між ціною в даній аптеці і 

мінімальною ціною в інших аптеках. 

4. Оголошення повинне містити барвисту назву аптеки і її емблему, таблиця і 

діаграма мають бути кольорові. 

5. Оголошення підготувати для розсилки 5 телекомпаніям, вказавши назву 

телекомпанії, її адресу, час реклами в хвилинах. 
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Завдання № 16 

1. Скласти звіт про діяльність м'ясокомбінату по продажу 5 видів ковбас. Дані 

звіту повинні містити вартість 1 кг ковбаси і об'єм продажу по днях тижня. 

2. Обчислити виручку по кожному виду ковбаси за минулий тиждень і 

виручку за кожен день тижня. 

3. Відобразити у вигляді кругової діаграми (з вказівкою назви ковбаси) 

виручку за тиждень. 

4. Звіт повинен містити барвисту назву м'ясокомбінату і його емблему, 

таблиця і діаграма мають бути кольорові. 

5. Звіт підготувати для розсилки 5 вищестоящим організаціям, вказавши назву 

організації, її адресу, прізвище та ініціали керівника. 

Завдання № 17 

1. Скласти звіт фірми про діяльність 5 своїх АЗС з продажу пального. Дані 

звіту повинні містити зведення об кількість проданого пального по місяцях 

I півріччя поточного року. 

2. Обчислити загальний об'єм пального, проданого кожній АЗС і загальний 

об'єм пального, проданого за кожен місяць I півріччя. 

3. Відобразити у вигляді кругової діаграми (з вказівкою місяця) загальний 

об'єм проданого пального. 

4. Звіт повинен містити барвисту назву фірми і її емблему, таблиця і діаграма 

мають бути кольорові. 

5. Звіт підготувати для розсилки 5 засновникам фірми, вказавши назву 

організації-засновника, її адресу, прізвище та ініціали керівника. 

Завдання № 18 

1. Скласти звіт про діяльність книжкового магазина по продажу книг 5 

найменувань. Дані звіту повинні містити зведення про вартість 1 

екземпляра, кількості екземплярів на початок місяця і кількості проданих 

екземплярів за місяць. 

2. Обчислити кількість екземплярів на кінець місяця і виручку за продані 

книги по кожному найменуванню. 

3. Відобразити у вигляді гістограми виручку за продані книги по кожному 

найменуванню. 

4. Звіт повинен містити барвисту назву книжкового магазина і його емблему, 

таблиця і діаграма мають бути кольорові. 

5. Звіт підготувати для розсилки 5 вищестоящим організаціям, вказавши назву 

організації, її адресу, прізвище та ініціали керівника. 
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Завдання № 19 

1. Скласти звіт про діяльність фірми по відвантаженню з 5 її складів товарів 5 

видів. Дані звіту повинні містити зведення про ціну одиниці товару, 

кількості товару на початок дня і кількості відвантаженого товару. 

2. Обчислити кількість товару кожного виду на кінець дня і вартість товару 

кожного виду, відвантаженого із складу. 

3. Відобразити у вигляді гістограми (з вказівкою вигляду товару) вартість 

відвантаженого товару. 

4. Звіт повинен містити барвисту назву фірми і її емблему, таблиця і діаграма 

мають бути кольорові. 

5. Звіт підготувати для розсилки 5 засновникам фірми, вказавши назву 

організації-засновника, її адресу, прізвище та ініціали керівника. 

Завдання № 20 

1. Скласти звіт про діяльність фірми по відвантаженню із складу товарів 5 

видів. Дані звіту повинні містити зведення про кількість товару на початок 

тижня і кількості відвантаженого товару по днях тижня. 

2. Обчислити кількість товару кожного виду на кінець тижня і скільки 

відсотків складає відвантажений товар від того, що є на початок тижня. 

3. Відобразити у вигляді кругової діаграми (з вказівкою вигляду товару) 

кількість відвантаженого за тиждень товару. 

4. Звіт повинен містити барвисту назву фірми і її емблему, таблиця і діаграма 

мають бути кольорові. 

5. Звіт підготувати для розсилки 5 засновникам фірми, вказавши назву 

організації-засновника, її адресу, прізвище та ініціали керівника. 

Завдання № 21 

1. Підготувати оголошення, що рекламує 5 меблевих гарнітурів. Оголошення 

повинне містити відомості про ціну, вартості, доставки і складки гарнітура. 

2. Обчислити повну вартість кожного меблевого гарнітура і відсоток надбавок 

до ціни кожного гарнітура від його повної вартості. 

3. Відобразити у вигляді гістограми повну вартість кожного меблевого 

гарнітура. 

4. Оголошення повинне містити барвисту назву меблевого магазина і його 

емблему, таблиця і діаграма мають бути кольорові. 

5. Оголошення підготувати для розсилки 5 телекомпаніям, вказавши назву 

телекомпанії, її адресу, час реклами в хвилинах. 
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Завдання № 22 

1. Підготувати оголошення, що рекламує продаж фірмою 5 побутових 

приладів. Оголошення повинне містити зведення про ціну кожного 

побутового приладу в порівнянні з 4 іншими фірмами. 

2. Обчислити середню ціну кожного побутового приладу і на скільки вона 

відрізняється від ціни в даній фірмі. 

3. Відобразити у вигляді гістограми різницю між ціною в даній фірмі і 

середньою ціною. 

4. Оголошення повинне містити барвисту назву фірми і її емблему, таблиця і 

діаграма мають бути кольорові. 

5. Оголошення підготувати для розсилки 5 газетам, вказавши назву газети, її 

адресу, розмір в см2. 

Завдання № 23 

1. Підготувати оголошення, що рекламує путівки в 5 країн. Оголошення 

повинне містити зведення про вартість проїзду, харчування, мешкання, 

екскурсій і кількості днів відпочинку. 

2. Обчислити повну вартість кожної путівки і який відсоток в ній складає 

вартість живлення. 

3. Відобразити у вигляді діаграми повну вартість кожної путівки (з вказівкою 

країни). 

4. Оголошення повинне містити барвисту назву туристичної фірми і її 

емблему, таблиця і діаграма мають бути кольорові. 

5. Оголошення підготувати для розсилки 5 газетам, вказавши назву газети, її 

адресу, розмір в см2. 

Завдання № 24 

1. Скласти звіт про діяльність змінного пункту по обміну 5 видів валют. Дані 

звіту повинні містити зведення про курси продажу і покупки валют, а також 

про кількість проданої і купленої валюти. 

2. Обчислити суму, на яку продано кожної валюти і суму, на яку куплено 

кожної валюти. 

3. Відобразити у вигляді кругової діаграми (з вказівкою вигляду валюти) суму, 

на яку продано кожної валюти. 

4. Звіт повинен містити барвисту назву змінного пункту і його емблему, 

таблиця і діаграма мають бути кольорові. 

5. Звіт підготувати для розсилки 5 вищестоящим організаціям, вказавши назву 

організації, її адресу, прізвище та ініціали керівника. 
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Завдання № 25 

1. Скласти звіт фірми про курси 5 видів валют в її змінному пункті в 

порівнянні з 4 іншими змінними пунктами. 

2. Знайти середній, мінімальний і максимальний курс кожної валюти в 5 

змінних пунктах. 

3. Відобразити у вигляді гістограми курси всіх валют у всіх змінних пунктах. 

4. Звіт повинен містити барвисту назву фірми і його емблему, таблиця і 

діаграма мають бути кольорові. 

5. Звіт підготувати для розсилки 5 засновникам фірми, вказавши назву 

організації-засновника, її адресу, прізвище та ініціали керівника. 

Завдання № 26 

1. Скласти звіт про діяльність 4 відділів книжкового магазина. Дані звіту 

повинні містити зведення про виручку відділів за кожен день минулого 

тижня. 

2. Обчислити загальну виручку кожного відділу за тиждень і загальну виручку 

магазина за кожен день тижня. 

3. Відобразити  графічну залежність виручки відділів  по  днях тижня. 

4. Звіт повинен містити барвисту назву книжкового магазина і його емблему, 

таблиця і діаграма мають бути кольорові. 

5. Звіт підготувати для розсилки 5 вищестоящим організаціям, вказавши назву 

організації, її адресу, прізвище та ініціали керівника. 

Завдання № 27 

1. Скласти звіт про діяльність поштового відділення по оформленню підписки 

на 5 журналів. Дані звіту повинні містити зведення про вартість річної 

підписки, кількість підписок, оформлених на рік, на I півріччя, на I квартал. 

2. Обчислити загальну вартість підписок на кожен журнал, оформлених на рік 

і загальне кількості підписок, оформлених на кожен період (рік, I півріччя, I 

квартал. 

3. Відобразити у вигляді кругової діаграми (з вказівкою назви журналу) 

вартість підписок, оформлених на рік. 

4. Звіт повинен містити барвисту назву поштового відділення і його емблему, 

таблиця і діаграма мають бути кольорові. 

5. Звіт підготувати для розсилки 5 видавництвам, вказавши назву видавництва, 

його адресу, прізвище та ініціали головного редактора. 
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Завдання № 28 

1. Скласти звіт про діяльність магазина "Посуд" з продажу посуду 5 видів. 

Дані звіту повинні містити відомості про ціну і кількість проданого посуду 

по місяцях II півріччя минулого року. 

2. Обчислити загальну кількість і вартість проданого посуду кожного виду за 

II півріччя. 

3. Відобразити графічну залежність кількості проданого посуду по місяцях II 

півріччя. 

4. Звіт повинен містити барвисту назву магазина і його емблему, таблиця і 

діаграма мають бути кольорові. 

5. Звіт підготувати для розсилки 5 вищестоящим організаціям, вказавши назву 

організації, її адресу, прізвище та ініціали керівника. 

Завдання № 29 

1. Скласти звіт про діяльність меблевого магазина по продажу 5 гарнітурів. 

Дані звіту повинні містити зведення про ціну гарнітура і кількості проданих 

гарнітурів по кварталах минулого року. 

2. Обчислити загальну кількість і вартість гарнітурів кожного виду, проданих 

за минулий рік. 

3. Відобразити у вигляді кругової діаграми (з вказівкою назви гарнітура) 

вартість гарнітурів, проданих за минулий рік. 

4. Звіт повинен містити барвисту назву магазина і його емблему, таблиця і 

діаграма мають бути кольорові. 

5. Звіт підготувати для розсилки 5 вищестоящим організаціям, вказавши назву 

організації, її адресу, прізвище та ініціали керівника. 

Завдання № 30 

1. Скласти звіт про діяльність магазина по продажу 5 видів круп. Дані звіту 

повинні містити зведення про ціну 1 кг крупи і кількості проданої крупи 

кожного виду по місяцях II півріччя минулого року. 

2. Обчислити загальну кількість і загальну вартість проданої крупи кожного 

виду за II півріччя минулого року. 

3. Відобразити графічну залежність кількості проданої крупи кожного виду по 

місяцях II півріччя минулого року. 

4. Звіт повинен містити барвисту назву магазина і його емблему, таблиця і 

діаграма мають бути кольорові. 

5. Звіт підготувати для розсилки 5 вищестоящим організаціям, вказавши назву 

організації, її адресу, прізвище та ініціали керівника. 
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9. Методи навчання 

При проведенні практичних занять передбачається вирішення ситуаційних 

завдань, розв’язання виробничих ситуацій, дискусійне обговорення проблемних 

питань, тестовий контроль. При виконанні розрахункових завдань та аналізу 

проблем соціально-економічного розвитку, при оформленні самостійної роботи та 

для проведення модульного контролю використовуються ПК. 

При проведенні занять використовуються наступні ТЗН: 

- мультимедійні програми супроводу;  

- друковані роздаткові матеріали. 

Метод навчання: при вивченні дисципліни "Діловодство з використанням 

комп’ютерних технологій" - лекції та практичні заняття із застосуванням слайдів. 

 

10. Методи контролю 

Для забезпечення оцінювання студентів проводиться поточний 

(оцінювання під час практичних занять, тестування, оцінка за ІНДЗ) та 

підсумковий (екзамен) контроль. 

 

11. Критерії оцінювання результатів навчання 

 
Оцінка за 

шкалою 

ECTS 

Визначення 

Оцінка за 

національною 

системою 

Оцінка за 

системою 

в УДПУ 

A 

ВІДМІННО 

Студент має системні, дієві знання, виявляє 

неординарні творчі здібності у навчальній діяльності, 

користується широким арсеналом засобів доказів своєї 

думки, вирішує складні проблемні завдання, схильний 

до системно-наукового аналізу та прогнозу явищ; вміє 

ставити і розв’язувати проблеми, самостійно 

здобувати і використовувати інформацію (наукова 

література, газетно-журнальні публікації, Інтернет, 

мультимедійні програми тощо), виявляє власне 

ставлення до неї, користується широким арсеналом 

засобів доказів своєї думки, вирішує складні 

проблемні завдання, схильний до системно-наукового 

аналізу та прогнозу явищ, самостійно виконує 

науково-дослідницьку роботу; логічно та творчо 

викладає матеріал в усній та письмовій формі; 

розвиває свої обдаровання і нахили. 

5 (відмінно) 90-100 

B 

ДУЖЕ ДОБРЕ 
Студент вільно володіє вивченим матеріалом, 
застосовує знання в дещо змінених ситуаціях, вміє 
аналізувати і систематизувати інформацію, 
використовує загальновідомі докази у власній 
аргументації; висловлює стандартну аргументацію при 
оцінці дій, процесів, явищ; чітко тлумачить поняття; 

 82-89 
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здатен самостійно опрацювати навчальний матеріал, 
але потребує консультацій з викладачем; виконує 
творчі завдання. 

C 

ДОБРЕ 

Студент знає істотні ознаки понять, явищ, 

закономірностей, зв’язків між ними, а також 

самостійно застосовує знання в стандартних 

ситуаціях, володіє розумовими операціями (аналізом, 

абстрагуванням, узагальненням тощо), вміє робити 

висновки, виправляти допущені помилки. Відповідь 

повна, правильна, логічна, обґрунтована, хоча їй і 

бракує власних суджень. Студент здатний самостійно 

здійснювати основні види навчальної діяльності. 

4 (добре) 

75-81 

D 

ЗАДОВІЛЬНО 

Студент правильно і логічно відтворює навчальний 

матеріал; розуміє основоположні теорії і факти, 

встановлює причинно-наслідкові зв'язки між ними; 

вміє наводити окремі власні приклади на 

підтвердження певних думок, застосовувати вивчений 

матеріал у стандартних ситуаціях, самостійно 

користується додатковими джерелами; частково 

контролює власні навчальні дії; правильно 

використовує термінологію. 

3 (задовільно) 

69-74 

E 

ДОСТАТНЬО 

Студент має початковий рівень знань; знає близько 

половини навчального матеріалу, здатний повторити 

за зразком певну операцію, дію; описує явища, 

процеси без пояснень причин, з допомогою викладача 

здатен відтворити їх послідовність, слабко 

орієнтується в поняттях; має фрагментарні навички в 

роботі з підручником; самостійне опрацювання 

навчального матеріалу викликає значні труднощі; 

здатен давати відповіді на прості, стандартні 

запитання, виявляє інтерес до навчального матеріалу. 

60-68 

FX 

НЕЗАДОВІЛЬНО  

Студент фрагментарно відтворює незначну частину 

навчального матеріалу; має нечіткі уявлення про 

об'єкт вивчення; виявляє здатність елементарно 

викласти думку; може усно відтворити кілька 

термінів, явищ без зв'язку між ними. 2 (незадовільно) 

35-59 

F 

НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна подальша 

робота, обов’язковий повторний курс. 

Відповідь студента при відтворенні навчального 

матеріалу елементарна, фрагментарна, зумовлюється 

початковими уявленнями про предмет вивчення.  

1-34 
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12. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Модуль 1 
Модуль 

2 ПК Сума 

Змістовий модуль №1 ІНДЗ 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 МК 
20 15 100 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 15 

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82 – 89 В 

добре  
75 – 81 С 

64 – 74 D 
задовільно  

60 – 63 Е  

35 – 59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0 – 34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
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Оцінка видів навчальної діяльності 

 
№ 

п/п 
Вид навчальної діяльності Оціночні бали 

Обов’язкові бали 
1. Виступ на семінарському занятті, участь в 

обговоренні питань семінару 

0-6 балів 

2. Виконання та захист лабораторних робіт 0-5 балів 

3. Розв’язування задач, виконання вправ 0-5 балів 

4. Вчасне виконання модульних контрольних заходів 0-3 бали 

5. Підсумковий контроль 0-20 балів 

6. Інші види робіт, передбачені навчальною 

програмою 

Згідно з розробленими 

критеріями на кафедрі 

За вибором студента 
1. Підготовка письмового реферату (не більше 

одного з дисципліни) 

1-7 балів 

2. Участь у турі олімпіади ВНЗ 7 балів 

3. Виступ з доповіддю на студентській науковій 

конференції 

7 балів 

4. Участь у конкурсі студентських наукових робіт 8 балів 

5. Участь у всеукраїнській предметній олімпіаді 10 балів 

6. Підготовка методичних матеріалів забезпечення 

навчальної дисципліни в електронному варіанті 

до 15 балів 

Заохочувальні бали 
1. Отримання авторського свідоцтва або патенту на 

винахід за напрямом навчальної дисципліни 

20 балів 

2 Публікація етапі у фаховому виданні за напрямом 

навчальної дисципліни 

15 балів 

3. Призове місце на всеукраїнській предметній 

олімпіаді 

20 балів 

4. Призове місце на університетській предметній 

олімпіаді 

10 балів 

5. Заохочувальні бали за творчий підхід до навчання 1-5 балів 

 

13. Методичне забезпечення 

Опорний конспект лекцій; інтерактивний комплекс навчально-методичного 

забезпечення дисципліни; нормативні документи; ілюстративні матеріали 

(слайди) 
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14. Рекомендована література 

 

Основна 

1. Корж А. В.  Документознавство. Зразки документів праводілової сфери Київ 

: КНТ ; Самміт-Книга, 2019. - 370 c. 

2. За заг. ред. проф. Ю. І. Палехи Управлінське документування  К. : Ліра-К, 

2017. - 366 c. 

3. Кол. авт.: Н. В. Кузьменко, К. М. Ільченко, Т. А. Свиридов, С. С. Бровкова 

Сучасне діловодство в Україні. Практичні поради  К. : Центр учбової 

літератури, 2017. - 259 c. 

4. Кол. авт.: М. Ф. Безкровний, М. Ф. Кропивка, Ю. І. Палеха, Т. Д. Іщенко 

Керування документацією  К. : Ліра-К, 2017. - 293 c. 

5. Данюк В.М. Кадрове діловодство К.: Каравела, 2018.- 239 с. 

6. Басюк Т. М.  Основи інформаційних технологій Львів : Новий Світ-2000, 

2019. - 389 c. 

7. Стеценко І.  Інформаційні технології - для всіх : інформація: від пошуку 

першоджерела до зберігання К. :  Олег  Філюк., 2017. - 241 c. 

8. Гуревич Р. С.  Інформаційно-комунікаційні технології в професійній освіті 

майбутніх фахівців Львів : ЛДУ БЖД, 2015. - 377 c. 

9. Стовпець В. Г.  Процесуальне діловодство Одеса : Херсон : Грінь Д. С., 

2016. - 199 c. 

10. Корбутяк В. І. Діловодство Рівне : НУВГП, 2010. - 1 електрон. опт. диск. 

(СD-R). 

11. Кол. авт.: Е. Чигинцева, В. Матвеева, В.Кузнецов Кадровая документация 

Х.: Фактор, 2013.- 591 с. 

12. Заяць В.М. Методи і засоби комп?ютерних інформаційних технологій   

Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013.- 142 с. 

13. Кол. авт.: В. В. Лапінський, А. Ю. Пилипчук, М. П. Шишкіна Засоби 

інформаційно-комунікаційних технологій єдиного інформаційного простору 

системи освіти України  К. : Педагогічна думка, 2010. - 159 с. 

14. Кол. авт.: П.К. Гороль, Р.С. Гуревич, Л.Л. Коношевський, О.В. Шестопалюк 

Сучасні інформаційні засоби К.: Освіта України, 2007.- 534 с. 

 

Допоміжна 

1. Стеценко І.  Інформаційні технології - для всіх : інформація: від пошуку 

першоджерела до зберігання К. : Філюк О., 2016. - 241 c. 

2. Палеха Ю.І. Кадрове діловодство К.: Ліра-К, 2014.- 476 с. 

3. Данюк В.М. Кадрове діловодство К.: Каравела, 2012.- 239 с. 

4. Палеха Ю.І. Кадрове діловодство К.: Ліра-К, 2011.- 467 с. 

5. Кислюк К. В. Спеціальне документознавство К. : Кондор, 2011. - 191 с. 

6. Яценко О.М. Укладання оглядових документів К.: Нілан-ЛТД, 2011.- 79 с. 

7. Комова М. В. Діловодство Львів : Тріада плюс ; К : Алерта, 2011. - 217 c. 
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8. Упоряд. Є. К. Пашутинський  Звід документів кадрового діловодства К. : 

КНТ, 2010. - 975 с. 

9. Кол. авт.: В.Матвєєва, В.Кузнєцов, О.Вітковська, Я. Клиженко Кадрова 

документація Х.: Фактор, 2010.- 455 с. 

10. Скібіцька Л.І. Діловодство  К.: Кондор, 2010.- 219 с. 

11. Скібіцька Л.І. Діловодство  К.: Кондор, 2009.- 219 с. 

12. Палеха Ю.І. Організація загального діловодства К.: Ліра-К, 2009.- 457 с. 

13. Корж А.В. Документознавство. Зразки документів праводілової сфери К.: 

КНТ, 2009. - 312 с. 

14. Іванова Т.В. Діловодство в органах державного управління та місцевого 

самоврядування К.: Центр учбової літератури, 2007.-359 с. 

15. Скібіцька Л. І.  Діловодство К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 219 с. 

16. Діденко А.Н. Сучасне діловодство К.: Либідь, 2006. - 384 с. 

17. Макух Я.Д. Кадрове діловодство К.: Знання,2006.- 137 с. 

18. За ред. Я. Я. Чорненького, В. М. Когута Організація діловодства та 

навчальна практика К. : Алерта, 2006. - 599 c. 

 

15. Інформаційні ресурси 

 

1. Асеев Г. Г. Электронный документооборот [Электронный ресурс]: учебник / 

Г. Г. Асеев. - К.: Кондор, 2007. - 500 с. - Режим доступу: 

http://rivneosvita.org.ua/method_kabinet/biblioteka.php/Книги 

/Г.Г.АсеевЭлектронныйдокументооборот/ 

2. http://www.uapedia.com.ua/ 

3. http://www.uaeconomic.com/  Якісна економічна теорія.  Режим доступу 

4. http://pidruchniki.com/   Навчальні матеріали, навчальна література. Режим 

доступу 

5. https://moodle.dls.udpu.edu.ua/course/view.php?id=6811 Навчальні матеріали, 

навчальна література. 

 


