
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: 21 

2. Назва: Прикладне програмне забезпечення 

3. Тип: обов’язкова  

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський) 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: V 

7. Кількість кредитів ЄКТС: 4 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Харів Н. О., старший 

викладач кафедри прикладної математики 

9. Результати навчання:  
Метою даного курсу є вивчення прикладного програмного забезпечення і отриманням навиків 

роботи з ним в сучасному офісі. Завдання: поглиблене вивчення Microsoft Word, Microsoft 

Publisher, Internet технологій; уміння використання програмних продуктів у своїй професійній 

діяльності. Студент повинен знати теоретичні основи роботи з Microsoft Word, Microsoft Publisher, 

Internet технологіями; вміти готувати складні документи за допомогою Microsoft Word, оформляти 

їх відповідно до поставлених вимог, професійно виконувати перевірку і рецензування документів; 

створювати інформаційні бюлетені, професійні публікації у видавничій системі Microsoft 

Publisher; використовувати Internet технології, Google-додатки та Online-сервіси для планування 

робочого часу і у професійній роботі з документами. 

10. Форми організації занять: лекційне заняття, лабораторна робота, самостійна робота, 

модульні роботи, підсумкове тестування. 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Інформатика та 

комп’ютерна техніка», «Діловодство», «Документознавство»;  
      • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
«Маркетинг інформаційних продуктів і послуг», «Теорія і практика референтської та офісної 

діяльності». 

12. Зміст курсу: 
Розширені можливості Microsoft Word: колонтитули, буквиця, списки, колонки, автотекст, 

експрес-блоки, поля, спеціальні символи, табуляція, розриви. Принципи роботи стилів. Стандартні 

і користувацькі стилі. Організатор стилів. Стандартні і користувацькі шаблони. Робота із 

складними документами Microsoft Word. Режими перегляду документів. Створення структури 

документів. Область переходів і область завдань Навігація. Автоматичне формування і оновлення 

змісту. Захист документів. Посилання, виноски і покажчики у складних документах. Злиття 

документів. Рецензування і перевірка орфографії. Тезаурус. Система Google і її основні сервіси: 

календар, нотатки, завдання, події, нагадування. Контакти і групи. Google Диск як хмарне сховище 

документів. Google документи: текстові документи, електронні таблиці, презентації, форми. 

Надання прав спільного доступу. Online перекладачі. Створення публікацій, листівок і брошур із 

використанням програми Microsoft Publisher. Елементи оформлення. Особливості макетування. 

Друк і пересилка. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Економічна інформатика : навч. посіб. / П. М. Грицюк та ін. Рівне : НУВГП, 2017. 311 с. / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/6757/  

2. Серогодский В. В., Тихомиров А. П., Сурин Д. П. Microsoft Office 2016 / Office 360. Полное 

руководство. Наука и техника, 2017. 448 с. 

3. Уоллес Вонг. Office 2016 для чайников (+видеокурс). Диалектика Вильямс, 2016. 448 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання:  
16 годин лекцій, 26 годин лабораторних робіт, 78 годин самостійної роботи. Разом: 120 год. Лекції 

з використанням мультимедійних презентацій, лабораторні роботи, самостійна робота.  

15. Форми та критерії оцінювання:  
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою.  

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен тестовий в кінці V семестру.  

Поточний контроль (60 балів): виконання лабораторних робіт, тестування, опитування. 

16. Мова навчання: Українська  

Завідувач кафедри       П.М. Мартинюк, д.т. н., професор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF THE EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code: 21. 

2. Title: Applied software 

3. Type: compulsory 

4. Higher education level: the first (Bachelor’s degree). 

5. Year of study when the discipline is offered: 3 
6. Semester when the discipline is studied: V 

7. Number of established ECTS credits: 4 

8. Surname, initials of the lecturer: Khariv N.O., senior lecturer Department of Applied Mathematics  

9. Results of studies: 
The purpose of this course is to study application software and to acquire the skills of working with it in a 

modern office. Tasks: advanced study of Microsoft Word, Microsoft Publisher, Internet technologies; the 

ability to use software products in their professional activities. The student must know the theoretical 

basics of working with Microsoft Word, Microsoft Publisher, Internet technologies; be able to prepare 

complex documents with the help of Microsoft Word, to prepare them according to the requirements, to 

professionally perform document review and review; create newsletters, professional publications in the 

Microsoft Publisher system; use Internet technologies, Google applications and online services for 

scheduling working hours and in professional document management. 

10. Forms of organizing classes: training classes, independent work, laboratory works. 

11. • Disciplines preceding the study of the specified discipline:  
"Informatics and Computer Engineering", "Records Management", "Documentary Studies"; 

• Disciplines studied in conjunction with the specified discipline (if necessary): 
"Marketing of information products and services", "Theory and practice of reference and office 

activities". 

12. Course contents: 
Expanded Microsoft Word: footers, initial letters, lists, columns, auto-text, express blocks, fields, special 

characters, tabs, breaks. How styles work. Standard and party style. Organizer of styles. Standard and 

party templates. Working with Microsoft Word storage documents. Document view modes. Creation of 

draft documents. Navigation area and taskbar Navigation. Automatically save and update changes. 

Document protection. Links, footnotes, and pointers in storage documents. Merge documents. Spell check 

and check. Thesaurus. Google and its main services: calendar, notes, tasks, events, reminders. Contacts 

and groups. Google Drive as a cloud-based document repository. Google Docs: text documents, 

spreadsheets, presentations, forms. Granting Sharing Rights. Online translators. Create publications, 

flyers and brochures using Microsoft Publisher. Design elements. Features of layout. Printing and 

forwarding. 

13. Recommended educational editions: 
1. Економічна інформатика : навч. посіб. / П. М. Грицюк та ін. Рівне : НУВГП, 2017. 311 с. / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/6757/  

2. Серогодский В. В., Тихомиров А. П., Сурин Д. П. Microsoft Office 2016 / Office 360. Полное 

руководство. Наука и техника, 2017. 448 с. 

3. Уоллес Вонг. Office 2016 для чайников (+видеокурс). Диалектика Вильямс, 2016. 448 с. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: lectures – 16 hours; laboratory work 

– 26 hours; independent work – 78 hours. Total – 120 hours. Lectures using multimedia presentations, 

laboratory works. 

15. Forms and assessment criteria:  
The assessment is carried out on 100-point scale.  

Final control (40 points): test at the end of the semester. 

Current control (60 points): testing and assessing laboratory works. 

16. Language of teaching: Ukrainian 

 

Head of the department, 

Doctor of Engineering, associate professor     P.M. Martyniuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


