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1. Анотація до курсу 
 

Курс «засоби офісного програмування» призначений для вивчення теоретичних 

основ сучасних технологій обробки інформації для побудування різного виду аналітичних 

та математичних моделей для прогнозування та аналізу будь-яких бізнес процесів.  В 

процесі курсу вивчається можливості Visual Basic for Application сумісно з Microsoft Excel. 

В сучасному світі великих корпорацій цей тандем є базовим інструментом обробки 

статистичної та фінансової інформації при побудуванні типових стратегій розвитку 

компанії.  VBA разом з іншими інтегрованими можливостями Microsoft Excel є базовим 

інструментом сучасного  системного аналітика. 

 

 

2. Мета та завдання курсу 

Мета дисципліни – формування компетентностей щодо проектування та розробки 

програмних додатків у VBA. 

 



Завдання курсу: 

 оволодіти теоретичними основами VBA;  

 набути практичних умінь та навичок розробляти та ефективно 

поєднувати  можливості VBA та Microsoft Excel задля реалізації будь-яких статистичних 

аналізів і підготовки презентацій  в інших продуктах Майкрософт наприклад Microsoft 

PowerPoint. 
 

3. Результати навчання: 

 

проводити аналіз предметної області, для якої розробляється додаток 

проектувати Excel файл з інтегрованим VBA додатком 

 вільно запрограмовувати всі математичні методи, що потребує сучасний український 

ринок 

 вміти вільно імпортувати інформацію з інших форматів - бази даних SQL або 

NOSQL,  текстових файлів ексель таблиць, хмарних ресурсів, тощо 

вміти вільно експортувати результати обробки інформації у  зручний для для замовників 

або відповідальних виконавців формат: SQL, презентації PowerPoint, HTML файл, тощо 
 

 

4. Структура курсу. 

 
ЛЕКЦІЇ 

1.VBA. Debugger. Основи. 

Debugger.  Step into.  Step onto.  Breakpoint.  Модель пам'яті.  VBA 

convention.  Під'єднання, налаштування VBA 

2.Форми. Візуальне відображення 

GUI win Forms, компоненти керування. Radio Button, text Box, сheck box, button. Івенти. 

Mouse Move, Mouse Click. Інтеграція форм і коду. 

3. Аркуші. Клітини ієрархія об’єктів 

Ієрархія об'єктів VBA for Microsoft Excel. Пошук структурних одиниць. CRUD операції зі 

структурами існуючого  Excel документу.  Основні параметри об'єктів 

4. Ranges. Типи даних 

Поняття ranges. Основні типи даних. Зберігання даних. Поняття  heap  i stack.  Поняття 

функціонального типу. 

5. Базові принципи. 

 Умовні оператори. If. Select Case. Основні структури даних: списки, множини, дерева, 

асоціативні  масиви.  Базові цикли. For. Do while. 

6. Процедури. Методи. ООП особливості. 

 Створення об'єктів. Створення методів. Створення процедур реалізація базових оп 

принципів в реаліях VBA з Microsoft Excel. 

7. Імпортування данних  

  використання Rest технології дії для отримання інформації зі сторонніх 

серверів(GET).  Використання вбудованих можливостей Power Pivot. Під'єднання бази 

даних. Під'єднання стороннього XL документу. Під'єднання XML документу 

8. Експортування даних 

використання Rest технології дії для передачі інформації на сторонні 

сервери(POST).  Використання вбудованих можливостей Power Pivot. Під'єднання бази 

даних. Під'єднання стороннього XL документу. Під'єднання  XML документу. Для 

подальшого експортування інформації 



ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

 

1. Створення текстового звіту будь-якої компанії  з усіма основними показниками як 

графічними так і числовими.  Побудування звіту використовуючи вбудовані можливості 

Microsoft Excel. 

2. Створення першої VBA форми для отримання інформації від користувача на подальше 

її примітивна обробка. 

3. Модульні системи для комплексної обробки інформації взяти з Microsoft Excel. 

4. Розробка Rest сервісу для для отримання та відправлення деякої інформації на 

сторонні веб-сервер  за допомогою http протоколу.  Завдяки використання вбудованих 

можливостей VBA АctiveХ 

5. Під'єднання Excel та VBA до сторонніх ресурсів,  наприклад бази даних стороннього 

файлу зовнішньої  хмари 

6. Створення додатка за допомогою Power pivot 

 

 

5. Технічне обладнання та/або програмне забезпечення. 

 

Активований акаунт університетської пошти (student.i.p.@nmu.one) та 

Офіс365. 

Використання MS Office. 
 

 

6. Система оцінювання та вимоги  

6.1. Навчальні досягнення здобувачів вищої освіти за результатами вивчення 

курсу оцінюватимуться за шкалою, що наведена нижче: 

Сума балів за навчальні досягнення 

здобувача вищої освіти 
Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 відмінно   

75-89 добре  

60-74 задовільно  

0-59 незадовільно 
 

6.2. Здобувачі вищої освіти можуть отримати підсумкову оцінку з дисципліни на 

підставі поточного оцінювання знань за умови, якщо набрана кількість балів з поточного 

тестування та самостійної роботи складатиме не менше 60 балів. 
 
 

Максимальне оцінювання: 

Теоретична 

частина 

Лабораторна частина 

Бонус Разом 
При 

своєчасному 

складанні 

При 

несвоєчасному 

складанні 

66 30 20 4 100 
 

Лабораторні роботи приймаються за контрольними запитаннями до кожної з 

роботи. 

 

Теоретична частина оцінюється за результатами здачі контрольної тестової роботи, 

яка містить 20 запитань, з яких 17 – прості тести (1 правильна відповідь), 3 задачі.  



 

6.3. Критерії оцінювання підсумкової роботи:  

17 тестових завдань з чотирма варіантами відповідей, 1 правильна відповідь 

оцінюється у 3 бали (разом 51 бал). Опитування за тестом проводиться з використанням 

технології Microsoft Forms Office 365.  

Задачі наводяться також у системі Microsoft Forms Office 365. Вирішена на папері 

задача сканується (фотографується) та відсилається на електронну пошту викладача 

впродовж часу, відведеного на здачу теоретичної частини. Несвоєчасно вислана відповідь 

враховується такою, що не здана.  

Правильно вирішена задача оцінюється в 5 балів, причому: 

 5 балів – відповідність еталону, з одиницями виміру; 

 4 бали – відповідність еталону, без одиниць виміру або помилками в 

розрахунках. 

 3 бали – незначні помилки у формулах, без одиниць виміру. 

 2 бали – присутні суттєві помилки у рішенні 

 1 бал – наведені формули повністю не відповідають еталону.  

 0 балів – рішення не наведене. 

 

6.4. Критерії оцінювання лабораторної роботи:  

З кожної лабораторної роботи здобувач вищої освіти отримує 5 запитань з переліку 

контрольних запитань. Кількість вірних відповідей визначають кількість отриманих балів. 

 

7. Політика курсу 

7.1. Політика щодо академічної доброчесності. Академічна доброчесність 

здобувачів вищої освіти є важливою умовою для опанування результатами навчання за 

дисципліною і отримання задовільної оцінки з поточного та підсумкового контролів. 

Академічна доброчесність базується на засудженні практик списування (виконання 

письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для 

використання), плагіату (відтворення опублікованих текстів інших авторів без зазначення 

авторства), фабрикації (вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому 

процесі). Політика щодо академічної доброчесності регламентується положенням 

"Положення про систему запобігання та виявлення плагіату у Національному технічному 

університеті "Дніпровська політехніка". 

http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/System_of_prevention_and_detection

_of_plagiarism.pdf. 

У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної доброчесності (списування, 

плагіат, фабрикація), робота оцінюється незадовільно та має бути виконана повторно. При 

цьому викладач залишає за собою право змінити тему завдання. 

 

7.2.Комунікаційна політика. 

Здобувачі вищої освіти повинні мати активовану університетську пошту. 

Усі письмові запитання до викладачів стосовно курсу мають надсилатися на 

університетську електронну пошту.  

 

7.3. Політика щодо перескладання. 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин оцінюються на 

нижчу оцінку. Перескладання відбувається із дозволу деканату за наявності поважних 

причин (наприклад, лікарняний). 

 

http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf
http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf


7.4 Політика щодо оскарження оцінювання. Якщо здобувач вищої освіти не 

згоден з оцінюванням його знань він може опротестувати виставлену викладачем оцінку у 

встановленому порядку.  

 
7.5. Відвідування занять.  

Для здобувачів вищої освіти денної форми відвідування занять є обов’язковим. 

Поважними причинами для неявки на заняття є хвороба, участь в університетських 

заходах, академічна мобільність, які необхідно підтверджувати документами. Про 

відсутність на занятті та причини відсутності здобувач вищої освіти має повідомити 

викладача або особисто, або через старосту.  

За об’єктивних причин (наприклад, міжнародна мобільність) навчання може 

відбуватись в он-лайн формі за погодженням з керівником курсу. 

 

7.6. Бонуси. Наприкінці вивчення курсу та перед початком сесії здобувача вищої 

освітим буде запропоновано анонімно заповнити електронні анкети (MicrosoftFormsOffice 

365), які буде розіслано на ваші університетські поштові скриньки. Заповнення анкет є 

важливою складовою вашої навчальної активності, що дозволить оцінити дієвість 

застосованих методів викладання та врахувати ваші пропозиції стосовно покращення 

змісту навчальної дисципліни «ОБДЗ». За участь у анкетуванні здобувач вищої освіти 

отримує 4 бали. 
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Пресс, 2012. - 624 c. 

3.  Сдвижков, О. А. Непараметрическая статистика в MS Excel и VBA / О.А. 

Сдвижков. - М.: ДМК Пресс, 2014. - 172 c. 
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Додаткова: 

1. Глушаков, С.В.; Сурядный, А.С. Microsoft Excel 2007. Краткий курс; АСТ, АСТ 

Москва, Харвест, 2008. - 352 c. 

2. Якушева, Н.М. Visual Basic для студентов; М.: Радио и связь, 2001. - 232 c. 

 


