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Місце дисципліни структурі ОПП  

Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни 

1. Інформатика і комп’ютерна техніка 
2. Інтернет-технології 

Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін 

1. Комп’ютерне документоведення 
2. Комп’ютерні технології в навчанні 
3. Програмне забезпечення в системах управлінні та видавництва 

 Загальний обсяг дисципліни:  3 кредити,  90  годин. 

Дисципліна «Комп’ютерні технології в офісі» вивчається студентами 2 курсу всіх 
інженерно-педагогічних та інженерних спеціальностей  

Мета дисципліни:   

Формування у студентів професійних компетенцій з методології, моделювання та 
комп’ютерної реалізації задач автоматизації офісної діяльності, комп’ютерного 
документообігу, комунікації  та представлення інформації в електронному вигляді з 
використанням засобів візуалізації. 

Компетенції, що формуються в результаті вивчення дисципліни 

• Здатність вільно користуватись інструментом автоматизації обробки офісної 
інформації з метою її збору, обробки, зберігання,захисту та обміну з застосуванням 
комп’ютерних технологій на рівні вільного користувача сучасних інформаційних 
технологій. 

• Вміння представити в обробленому та структурованому вигляді результати діяльності 
з комп’ютерного документообігу в організації з дотримання вимог діючих норм як 
всередині офісу, так і в мережевому середовищі сфери діяльності підприємства. 

 

 Результати, що очікуються: 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

- знати  основні комп’ютерні засоби, інформаційні і мережеві технології та пакети 
прикладних програм для організації автоматизованої роботи в офісі; технологію вибору та 
використання найвлучнішим чином програмних продуктів щодо вирішення офісних 
завдань різної складності; методологію комплексного застосування різних програмних 
продуктів, бути спроможним до швидкої адаптації при роботі з новими версіями сучасних 
програмних додатків; підходи і принципи щодо пошуку, опрацювання, зберігання, 
передавання інформації за допомогою сучасних комп'ютерних технологій як для 
розв'язування навчальних задач так і для майбутньої професійної діяльності; розуміти 
поняття система, інформація, модель, алгоритм, їх роль у формуванні сучасної 
інформаційної картини світу, знання  принципів формалізації суджень, структурування 
інформації, сформованість вмінь будувати інформаційні моделі об'єктів і систем, які 



вивчаються; способи взаємодії з навколишніми й віддаленими людьми й подіями; бути 
спроможним працювати в групі, колективі, володіти різними соціальними ролями; 

- уміти впроваджувати основні пакети прикладних програм в навчальний або виробничий 
процес; кваліфіковано діагностувати стан простих технічних та педагогічних систем; 
широко використовувати сучасні засоби інформаційних технологій; реалізовувати 
системи заходів і забезпечення відповідності навчального і виробничого середовища 
нормами безпеки життєдіяльності створювати та використовувати програми, що 
здійснюють оброблення файлів даних й управління базами даних; здійснювати програмне 
налагодження панелей інструментів додатків MS Office згідно з бажанням конкретного 
користувача на основі використання власних макросів; створювати та застосовувати 
власні елементи управління; проектувати прикладні програми за спеціальністю; 
структурувати, класифікувати та моделювати інформацію з застосуванням інформаційних 
технологій та засобів комп’ютерної техніки; розробляти інформаційні системи, бази даних 
та системи їх керування із застосуванням існуючих програмних додатків; розробляти 
належним чином методи візуалізації інформації та результатів вирішення задач; вести 
пошук, фільтрацію, систематизацію та обробку інформації за допомогою мережевих 
технологій зв’язку; застосовувати інформаційно-комунікативні технології обробки 
інформації (передача, зберігання, пошук). 

- володіти навиками застосування комп’ютерних засобів автоматизації в офісі, 
мультимедійних, комунікативний, мережевих інструментів в професійному інформаційно-
проектному середовищі. 

  

Зміст дисципліни 

• Класифікація базових інформаційних технологій в офісі. Основні компоненти 
автоматизації офісу: бази даних, текстовий процесор, електронна пошта, табличний 
процесор, електронний календар, комп’ютерні конференції, аудіо- та відео 
конференції. 

• Основи технології підтримки прийняття рішень. Інформаційні технології 
автоматизованого проектування. CASE-технології. основні підходи до розробки 
інформаційних систем. 

• Інтелектуальні інформаційно-пошукові системи.   

• Інформаційні технології в освіті. Комп'ютерні навчальні засоби. Напрямки 
використання ІТ в освіті. 

• Інформаційні технології в системах управління.  

• Інформаційні технології організаційного управління (корпоративні інформаційні 
технології).  

• Інтранет як інструмент корпоративного управління. Системи клієнт-сервер. 
Комп’ютерні мережі в організаційному управлінні.  

• Бухгалтерські інформаційні системи (БУІС).   

• Технології захисту інформації. Види інформаційних загроз. Способи захисту 
інформації. 
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