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1. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Дисципліна «Програмування на мові VBA» належить до переліку варіативних 

навчальних дисциплін, забезпечує професійний розвиток бакалавра та спрямована на 

формування в майбутнього фахівця основних понять. Розглядається класифікація, 

призначення та можливості сучасного прикладного програмного забезпечення. На прикладі 

офісного ППП MS Office вивчаються принципи роботи з електронними таблицями, 

створення та обробки баз даних, створення макросів, автоматизація обробки інформації за 

допомогою програмування в VBA.  

 

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
 Години Креди-

ти 

С е м е с т р 

V  
Всього годин за навчальним планом, 

 з них: 

120 4 120  

Аудиторні заняття, у т.ч:  46  46  

лекцій 16  16  
лабораторні роботи 30  30  
практичні заняття     

Самостійна робота, у т.ч:  74  74  
   підготовка до аудиторних занять 24  24  
   підготовка до контрольних заходів 25  25  
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   виконання курсового проекту або 

роботи 

    

   опрацювання розділів програми, які 

   не викладаються на лекціях 

25  25  

   підготовка до екзамену     
Форма підсумкового контролю залік  

 
3. СТИСЛИЙ ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета дисципліни. Метою викладання навчальної дисципліни «Програмування на мові 

VBA» є ознайомлення студентів з класифікацією, призначенням та можливостями сучасного 

прикладного програмного забезпечення, прищеплення стійких навичок ефективного 

застосування його для вирішення різноманітних науково-технічних задач за фахом. 

Завдання дисципліни. Основними завданнями вивчення дисципліни «Програмування 

на мові VBA» є сформування уявлення про значення, можливості та перспективи сучасних 

інформаційних технологій, можливість виробити навички впевненого володіння сучасним 

програмним забезпеченням для вирішення типових науково-технічних задач за фахом. 

Пререквізити дисципліни. Успішне опанування курсу «Програмування на мові VBA» 

передбачає  знання та навички з курсів «Алгоритмізація та програмування», «Об’єктно-

орієнтоване програмування». 

Постреквізити дисципліни. Вивчення дисципліни забезпечує можливість виробити 

навички впевненого володіння сучасним програмним забезпеченням для вирішення типових 

науково-технічних задач за фахом. Виконання кваліфікаційної роботи. 
 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми у результаті вивчення навчальної 

дисципліни студент повинен 

знати: 

o функції, склад та можливості електронних таблиць, принципи організації роботи 

та застосування; 

o функції, склад та можливості систем управління базами даних, принципи 

організації роботи та застосування 

o основні алгоритмічні структури та компоненти мови програмування Visual Basic 

For Application; 

вміти: 

o обробляти дані, подані в табличній формі, створювати,  обробляти найпростіші 

бази даних за допомогою електронних таблиць; 

o обробляти реляційні бази даних та створювати інформаційні системи за 

допомогою систем управління базами даних; 

o розробляти та редагувати програми складені на мові програмування Visual Basic 

For Application 

 

Методи навчання – практичний, наочний, словесний, робота з книгою. Практичних 

навичок студенти набувають на аудиторних лекційних та лабораторних заняттях. 

 

Форми навчання – аудиторна, позааудиторна, індивідуальна. 
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