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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Метою вивчення дисципліни є оволодіння знаннями, необхідними для 

виконання управлінських функцій з використанням сучасних апаратних і 

програмних засобів автоматизації діяльності менеджера.  

Вимоги до знань та вмінь 

Студент повинен знати основи проектування автоматизованих 

робочих місць менеджера і організації доступу через локальну мережу до 

загальних ресурсів і папок; функціональне призначення, користувальницький 

інтерфейс, основні команди MS Outlook 2016, MS PowerPoint 2016; прийоми 

організації сумісної роботи з програмами MS Word 2016, MS Excel 2016, MS 

Access 2016 в умовах локальної мережі; основні відомості щодо алгоритмів 

забезпечення захисту електронних документів при передачі їх локальними і 

глобальними мережами.  

Студент повинен вміти: використовувати програму MS Outlook 2016 

для організації персональної діяльності менеджера та листування 

електронною поштою; готувати електронні презентації засобами MS 

PowerPoint 2016, використовувати текстовий процесор MS Word 2016 та 

табличний процесор MS Excel 2016 в режимі рецензування: відправляти 

документи на рецензування, відображувати, приховувати, приймати або 

відхиляти виправлення та коментарі рецензентів. 

 

Загальний обсяг дисципліни – 120 годин (4 кредити ЄКТС) 

З них: 40 год лекції, 20 год практичні та семінарські заняття, 60 год 

самостійна робота. 

Дана дисципліна є обов’язковою для вивчення. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

«Автоматизоване робоче місце менеджера» 

 

№/п.п. Назва змістового модуля та теми 

Змістовий модуль 1. 
Основи роботи з пакетом Microsoft Office 

 Тема 1 Основні поняття та визначення АРМ менеджера 

 Тема 2 Спільна робота над проектами документів 

 Тема 3 Персональна система управління інформацією Microsoft Outlook 

Змістовий модуль 2. 
Проектування робочого місця менеджера 

 Тема 4 Підготовка презентацій 

 Тема 5 Публікація даних в Internet і intranet 

 Тема 6 Елементи проектування робочого місця менеджера 

  Разом годин : 120 
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ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Змістовий модуль 1. Основи роботи з пакетом Microsoft Office 

 

Тема 1. Основні поняття та визначення АРМ менеджера 
 
Поняття робочого місця менеджера. Напрямки автоматизації роботи 

менеджера. Типові операції, що виконуються з робочого місця менеджера. 

Принципи конструювання АРМ.  

Апаратні та прогpaмнi засоби, необхідні для обладнання робочого 

місця менеджера.  

         Література [2,4,8,11,44-45] 

 

Тема 2. Спільна робота над проектами документів 

Огляд засобів, що надаються пакетом Microsoft Office System 2016 для 

спільної роботи над документами. Режим головного документа MS Word. 

Створення головного i вкладених документів. Операції з вкладеними 

документами. Надсилання документу на рецензію або повернення його 

автору засобами електронної пошти та за допомогою інструментів MS Word 

Веб-обговорення. Вставлення, перегляд, редагування і збереження виправлень 

і приміток у документах з використанням панелі інструментів MS Word 

Рецензування. Прийняття або відхилення виправлень, зроблених різними 

рецензентами, об‘єднання виправлень та збереження версій документу MS 

Word. Приховування виправлень і приміток під час друку документу MS 

Word. Розсилка книг MS Ехсеl електронною поштою. Вставка приміток і 

виділення змін у книзі MS Ехсеl. Ведення журналу внесення змін MS Ехсеl. 

Використання загальних папок Microsoft Exchange Server для організації 

спільної роботи з вкладеними документами MS Word. 

 

Література [2,3,5,6,10] 
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Тема 3. Персональна система управління інформацією Microsoft Outlook 

Засоби управління файловими ресурсами. Створення, копіювання, 

переміщення, видалення папок та файлів. Планування робочого часу за 

допомогою календаря. Довідник контактів. Контроль виконання завдань. 

Ведення електронного щоденника. Робота з електронною поштою. Захист 

даних, що передаються, за допомогою обмежень доступу та шифрування.  

Література [3,52,55] 
 
 
 

Змістовий модуль 2. Проектування робочого місця менеджера 

Тема 4. Підготовка презентацій 

Створення презентації РоwerРоіnt з використанням шаблонів. Режими 

додавання, копіювання, видалення, приховування слайдів. Застосування 

колірних схем. Оптимізація зображень і створення малюнків. Вставка 

гіперпосилань і управляючих кнопок. Анімація тексту і об'єктів. Режими 

перегляду слайдів. Показ презентації, запуск та переміщення по слайдах. 

Література [1,51] 

Тема 5. Публікація даних в Internet і intranet 
 

Загальні поняття технології створення Web-документів у текстовому 

процесорі MS Word: браузер, режим Web-документу, шаблон, рядок 

заголовку, тема, панелі посилань, гіперпосилання, переглянуте 

гіперпосилання, рамки (фрейми), сторінки рамок, таблиці каскадних стилів, 

кодування, сценарії, мова JavaScript, мова VBScript. Перетворення формату 

документу MS Word .doc або .dot, на формат .htm. Послідовність дій запуску 

програми Майстер перетворення при створенні Web-сторінки на основі 

шаблона. Публікація презентації MS PowerPoint в Інтернет. Підготовка до 

публікації в Інтернет робочої книги і листів MS Ехсеl. Сторінки доступа до 

даних MS Ассеss.  
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Література [6] 
 
 
 
 
 

Тема 6. Елементи проектування робочого місця менеджера 

Впровадження об’єктів. Зв’язування об’єктів. Команда Спеціальна вставка. 

Проектування екранних форм. Використання макросів.  

Література [3,8,12] 



 8 

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ. 

1. Програмне забезпечення АРМ менеджера проектів.  

2. Використання надбудов MS Excel в програмному забезпеченні АРМ 

менеджера. 

3. Автоматизовані засоби перекладу в діяльності менеджера. 
 

4. Використання технологій OLE у сумісній роботі з даними MS Excel  

5. Використання спільних робочих областей серверу Microsoft Windows 

SharePoint Services для колективної роботи з документами MS Word. 

6. Сертифікати і цифрові підписи в MS Outlook  

7. Використання алгоритму Pretty Good Privacy (PGP) для захисту 

електронної пошти та файлів даних. 

8. Створення презентацій на ПК  
 

9. Анімація в MS PowerPoint 2016. 
 
10.  Cтворення сторінки доступу до тестових питань і відповідей на них цих 

методичних ре-комендацій засобами MS Access 

11. Отримання інформації зі зовнішнього джерела за допомогою додатку 

Microsoft Query 

12. Створення індивідуальних панелей інструментів MS Word за допомогою 

макросів. 
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ВКАЗІВКИ ДО  ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 
Задачами контрольної роботи є: 

• систематизація і закріплення  теоретичних та практичних фахових 

знань, виявлення уміння студента застосовувати ці знання при 

вирішенні конкретних наукових, технічних, економічних і виробничих 

задач; 

• перевірка уміння студента самостійно освоювати та використовувати 

сучасні інформаційні технології, програмно-апаратні засоби 

обчислювальної техніки; 

• розвинення у студента навичок ведення самостійного науково-

практичного пошуку, оволодіння методикою дослідження й 

експериментування при вирішенні проблем і питань, поставлених на 

курсове проектування; 

• закріплення знань і навичок виконання графічних робіт та інших 

конструкторських документів у відповідності до вимог і правил, 

встановлених державними стандартами, Єдиною системою 

конструкторської документації (ЄСКД), Єдиною системою проектної 

документації (ЄСПД), іншими чинними нормативно-технічними 

документами; 

Головна мета контрольної роботи – визначення рівня теоретичної та 

практичної підготовки студента з курсу „ Автоматизоване робоче місце 

менеджера ”. 

Контрольна робота сприяє розвиткові у студента творчої ініціативи і 

самостійності в проведенні аналізу, добору й обґрунтування найбільш 

раціональних інженерних рішень. 

Контрольна робота надає студентові таких навичок виконання виробничих 

завдань, які допоможуть йому швидко адаптуватися до умов праці у 

професійному колективі. 
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ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ 

 
1. Надайте визначення поняття АРМ менеджера. 

2. Перелічіть типові операції, що виконуються з робочого місця 

менеджера. 

3. Які принципи покладені в основу конструювання АРМ?  

4. Наведіть приклади завдань, вирішуваних на рівні АРМ. 

5. Яку роль відіграють офісні додатки в організації робочого місця 

менеджера. 

6. Для чого призначений засіб MS Word Главный документ? 

7. В якій папці мають зберігатися головний та вкладений документи, щоб 

до них мали доступ інші користувачі мережі? 

8. Яка панель інструментів MS Word використовується для створення та 

роботи з головним і вкладеними документами? 

9. Як активізувати на панелі інструментів Структура кнопки, призначені 

для створення головного та вкладених документів?  

10. Яким чином налаштувати кольорову схему ідентифікації рецензентів? 

11. Яким чином налаштувати різні кольори позначок виправлень та 

приміток та їх розміри? 

12. Яка програма пакету MS Office використовується MS Word для 

спілкування з рецензетами в комп’ютерних мережах?  

13. Яка команда MS Word призначена для відправлення документу на 

рецензування засобами електронної пошти? 

14. Яка команда MS Word призначена для відправлення документу на 

рецензування засобами електронної пошти в якості тексту 

повідомлення? 

15. Який спосіб відправлення документу на рецензування слід 

використовувати, якщо рецензент не має доступу до загальної папки на 

мережевому сервері? 
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16. Яким чином включити режим автоматичного зберігання версій 

документу MS Word в одному файлі? 

17. За допомогою якої команди MS Word можна порівняти поточну версію 

документу з попередньою? 

18. Для чого призначена команда Рецензенты зі списку Показать? 

19. Як надрукувати документ без відображення виносок? 

20. За допомогою якої команди можна змінити спосіб оновлення 

зв’язаного документу MS Word? 

21. Як пов’язати документи MS Word за допомогою гіперпосилань? 

22. Яка команда MS Excel призначена для відправлення книги на 

рецензування засобами електронної пошти? 

23. Які параметри книги MS Excel губляться при відправці книги як тексту 

повідомлення? 

24. Як помістити файл у папку Microsoft Exchange? 

25. Що таке спільна робоча область серверу Microsoft Windows SharePoint 

Services і яке її призначення? 

26. Хто є адміністратором спільної робочої області? 

27. За яких умов локальна копія документу MS Word, що відкривається 

учасником робочої області на власному комп’ютері, отримує зміни, 

внесені іншими учасниками у цей документ? 

28. Визначте призначення і можливості програми MS Outlook. 

29. Як зберігається інформація в MS Outlook? 

30. Охарактеризуйте структуру вікна MS Outlook. 

31. Які розширені пошукові можливості надає MS Outlook? 

32. Як спланувати зустріч засобами представлення папки Календарь MS 

Outlook.  

33. Як організувати сповіщення про зустріч засобами MS Outlook? 

34. Яка інформація розміщується в папці Контакты MS Outlook? 

35. Яке призначення папки Задания? 
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36. За якими ознаками фільтруються завдання у стандартних поданнях 

папки Задания? 

37. Як відправити завдання виконавцю? 

38. Як відповісти на доручення засобами MS Outlook? 

39. Яка інформація може зберігатися в папці Контакты MS Outlook? 

40. Використання електронного щоденника MS Outlook. 

41. Можливості MS Outlook для роботи з. 

42. Які дані надаються при створенні облікового запису електронної пошти 

в MS Outlook? 

43. Як підготовити і відправити електронний лист з вкладенням файлу 

засобами? 

44. У чому сутність шифрування з відкритим ключем? 

45. Як підготовити MS Outlook для роботи з шифрованими 

повідомленнями? 

46. Як визначити наявність сертифікату у повідомленні? 

47. Назовіть основні складові алгоритму PGP? 

48. Назвіть основні способи створення презентацій MS PowerPoint. У чому 

полягають їх переваги або недоліки? 

49. Яку роль відіграє зразок слайдів в презентації MS PowerPoint? 

50. Які можливості з форматування слайдів надає MS PowerPoint? 

51. Що таке колірні схеми в MS PowerPoint і як вони використовуються? 

52. Як на слайди MS PowerPoint додаються управляючі кнопки і 

виконується настроювання їх дії? 

53. Які можливості з анімації тексту і об'єктів надає MS PowerPoint? 

54. Охарактеризуйте основні режими роботи MS PowerPoint. 

55. Що в MS PowerPoint розуміється під довільними показами? Як вони 

створюються? 

56. Яке призначення записника в MS PowerPoint? 

57. MS PowerPoint створюються фотоальбоми? 
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58. Як забезпечити показ презентації MS PowerPoint в безперервному 

режимі? 

59. Яке призначення процедури упаковки презентації MS PowerPoint? Як 

вона виконується? 

60. Яка інформація міститься в шаблонах MS Word? 

61. З яких основних елементів складається Web-сторінка, що може бути 

створеною засобами MS Word? 

62. Яке призначення мають панелі інструментів MS Word Веб-компоненты 

та Веб-узел? 

63. Як засобами MS Word створити Web-документ на основі вбудованого 

шаблону? 

64. Як засобами MS Word створити пусту Web-сторінку? 

65. Яке призначення кнопки Веб-конструктор панелі інструментів MS 

Word Веб-компоненты? 

66. Як засобом автоформатування MS Word вставити у Web-документ 

гіперпосилання на файл, що знаходиться на локальному диску або на 

Web- сайті? 

67. Яка команда меню MS Word призначена для створення (зміни) фону 

Web-сторінки? 

68. Як завантажити вікно обрання теми Web-сторінки? 

69. Для чого використовують рамки (фрейми) Web-сторінки? 

70. Як розмістити у рамці інформацію з певного файлу? 

71. Як створити рамку зі змістом документу? 

72. Як засобами MS Word додати рухомий рядок до Web-сторінки? 

73. Як засобами MS Word додати відеофрагмент до Web-сторінки? 

74. Як засобами MS Word змінити кодування мови Web-сторінки? 

75. Що таке Web-сценарій? 

76. Для чого призначене подання документів MS Word у форматі XML? 

77. В чому суть технології впровадження та зв’язування об’єктів (OLE)? 
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78. Які інструменти (засоби) копіювання та переміщення даних між 

додатками містить MS Office 2016? 

79. Як відкрити буфер обміну Office в MS Word? 

80. Яке призначення має команда Специальная вставка MS Word? 

81. Яким чином оновити зв’язок з об’єктом-джерелом в MS Word? 

82. Яким чином можна відкрити або змінити об’єкт-джерело в MS Word? 

83. Чи можна скопіювати пов’язаний об’єкт в інший документ MS Word? 

84. Як сформувати запит за допомогою додатку Microsoft Query?  

85. Яке призначення панелі інструментів MS Word Базы данных? 

86. Як вставити електронну таблицю MS Excell у MS Word? 

87. Що являє собою макрос? 
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Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки в балах оцінці за 

національною шкалою та шкалою ECTS 

 

Оцінка  
в балах 

Оцінка 
за 

національною 
шкалою 

Оцінка 
за шкалою ECTS 

Оцінка Пояснення 
90-100 

    Відмінно 
A Відмінно 

(відмінне виконання лише з 
незначною кількістю помилок) 

82 – 89 Добре B Дуже добре  
(вище середнього рівня з 

кількома помилками) 
75 – 81 C Добре 

(в загальному вірне виконання з  
певною кількістю суттєвих 

помилок) 
67 – 74 Задовільно D Задовільно 

(непогано, але зі значною 
кількістю недоліків) 

60 – 66 E Достатньо 
(виконання задовольняє 
мінімальним критеріям) 

35 – 59 Незадовільно 
 
 

FX Незадовільно 
(з можливістю повторного 

складання) 
1 – 34 F 

Незадовільно 

(з обов’язковим  повторним курсом) 
Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною 

шкалою та шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, 
навчальної картки та залікової книжки студента. 

Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової книжки 
та навчальної картки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 
79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо..  

Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни визначається як 
середньоарифметична оцінка з підсумкових семестрових рейтингових оцінок у 
балах (з цієї дисципліни – за перший та другий семестри) з наступним її 
переведенням в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS. 
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6 MS Query. 
7 Використання технології DDE – динамічного обміну даними. 
8 Стартова сторінка перекладу веб-сайту. 
9 Он-лайн переклад тексту в Internet. 
10 Програми-перекладачі, які можна агрегатувати з Internet Explorer. 
11 Он-лайн переклад повідомлень.  
12 Адреси фахівців з перекладу, 141 мова. 
13 Переклад засобами Pragma. 
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16 Про Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003. 
17 Вставлення підпису у текст електронного повідомлення. 
18 Відомості про електронний підпис на сервері MS Online. 
19 Створення Веб-сторінки засобами MS Word. 
20 Оптимізація Веб-сторінки для перегляду на конкретному браузері. 
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http://www.worldlingo.com/en/products/browser_translator.html/
http://www.worldlingo.com/en/products/email_translator_form.html
http://www.worldlingo.com/en/services/document_translation.html
http://www.trident.com.ua/
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http://office.microsoft.com/ru-ru/word/HP030893891049.aspx
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27 Зміни в книзі MS Excel, що не відображуються при сумісній роботі. 
28 MS Excel на Microsoft OnLine. 
29 Обмін даними між MS Excel і MS Access. 
30 XML - мова 
31 MS PowerPoint на Microsoft OnLine.  
32 Права доступу до папок MS Outlook. 
33 Установлення MS Outlook поштовим агентом за замовчуванням. 
34 Сертифікати і цифрові підписи у MS Outlook. 
35 Типи файлів, що блокуються MS Outlook на різних рівнях захисту вкладень. 
36 Обмін даними між MS Outlook і MS Excel. 
37 Електронна книга Оптимизация персональной деятельности. Как организовать свой труд, чтобы 
делать больше, а работать меньше 
38 Програми автоматизації діяльності менеджера 
39 Програми-органайзери 
40 Програми-органайзери 
41 АРМ менеджера середньої школи 
42 PGP Corporation 
43 Безопасная почта PGP 
44 PGP в России 
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i Впровадження та зв’язування об’єктів. 
ii Передача даних з MS Excel до MS Word. 
iii MS Query. 
iv Використання технології DDE – динамічного обміну даними. 
v Стартова сторінка перекладу веб-сайту. 
vi Програми-перекладачі, які можна агрегатувати з Internet Explorer. 
vii Он-лайн переклад повідомлень.  
viii Адреси фахівців з перекладу, 141 мова. 
ix Керування правами доступу до даних. 
x Служба Управления Правами (Rights Management Services) Microsoft для предприятий: формулировка 
последовательных политик и их применение для электронной информации.- Корпорация Майкрософт.- 
Опубликовано: 20 февраля 2003 г. 
xi Створення Веб-сторінки засобами MS Word. 
xii Оптимізація Веб-сторінки для перегляду на конкретному браузері. 
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