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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Денна форма навчання 

Кількість кредитів – 

2,5 

Галузь знань  

12  «Інформаційні 

технології» 
Нормативна 

Модулів – 1 Спеціальність: 

122 – «Комп’ютерні 

науки» 

Рік підготовки: 
(курс) 

Змістових модулів – 2 1-й 

Індивідуальне  

науково-дослідне 

завдання__________ 
                             ( КР, КП, РР, РГ, к/р) 

Освітня програма: 

«Інформаційні 

управляючі системи 

та технології» 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90 

1-й – 

Лекції: 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 1,67 

самостійної роботи 

студента – 3,33 

Освітній ступінь 

«Бакалавр» 

10 год. – 

Практичні, семінарські: 

20 год. – 

Лабораторні роботи: 

– – 

Самостійна робота: 

60 год. – 

Вид контролю: 

Диф. залік – 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 30/60. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою викладання дисципліни студентам є ознайомлення студентів з 

об’єктом, предметом та основними поняттями сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій, отримання базових знань та набуття навичок 

розв’язання задач з представлення даних. 

Завданням вивчення дисципліни є формування у студентів знань та 

практичних навичок розв’язання формальних задач, що належать до основ 

комп’ютерних наук та інформаційно-комунікаційних технологій. 

У процесі навчання студенти отримують необхідні знання під час 

проведення аудиторних занять: лекційних та практичних. Найбільш складні 

теоретичні питання та вивчення розрахункових методик винесено на розгляд і 

обговорення під час практичних занять. Також велике значення в процесі 

вивчення й закріплення знань має самостійна робота студентів. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен 

знати: 

 основні поняття сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;  

 класифікацію та основні типи формальних задач;  

 основи розробки та тестування програмного забезпечення; 

 засоби обробки даних та графіки за допомогою електронних таблиць; 

 особливості застосування комп’ютерних мереж; 

  при отриманні нових знань мати навички критичного осмислення 

основних теорій, принципів, методів і понять у навчанні та майбутній 

професійній діяльності; 

 сучасні методи пошуку інформації, особливості наукового пошуку; 

 

уміти: 

 використати навички роботи з програмами загального призначення у 

своїй навчальній та практичній діяльності; 
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 інтерпретувати результати розв’язання економічних задач з 

використанням ПК і застосовувати ці результати у практичній діяльності; 

 здійснювати пошук інформації в Інтернеті; 

 використовувати методичні матеріали, що розміщені на Web-сайтах 

дистанційного навчання. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1 

Змістовний модуль 1 Загальні відомості про інформаційні технології 

Тема 1 Загальні відомості про інформаційні процеси 

 1. Способи подання інформації. 

 2. Властивості інформації. 

 3. Передача даних, сигнал, повідомлення. 

 4. Інформаційні технології. 

 

Тема 2 Операційні системи 

1. Знайомство з типами ОС. 

2. Поняття «віртуальна машина». 

3. Поняття та типи інтерфейсу. 

4. Поняття файлу та властивості файлів. 

 

Тема 3 Інформаційні технології широкого застосування 

1. Текстові процесори. 

2. Табличні процесори. 

3. Графічні процесори. Підготовка презентацій за допомогою 

програми MS PowerPoint. 

4. Геоінформаційні технології. 

5. Інтегровані пакети. 

 

Тема 4 Мережні технології та комп’ютерна безпека інформації 

1. Локальні та глобальні мережі. Принцип передачі інформації. 

Структура глобальної мережі Інтернет. 

2. Адресація в Інтернет. ІР-адреса. Доменна система імен (DNS). 

3. Навігація в WWW за допомогою браузерів. Електронна пошта та 

система телеконференцій. 

4. Комп’ютерні злочини. Віруси та боротьба з ними. Вибір системи 
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захисту. 

 

Змістовний модуль 2 Обробка неструктурованої текстової інформації 

Тема 5 Основні поняття й визначення теорії баз даних 

1. Основні терміни теорії баз даних. 

2. СУБД. Класи СУБД.  

3. Інформаційна модель даних. Сутність-зв’язок. 

4. Типи взаємозв’язків між сутностями. 

 

Тема 6 Типи логічних моделей БД 

1. Ієрархічна модель БД. 

2. Мережева модель БД. 

3. Реляційна модель БД.  

4. Поняття ключів в реляційній БД. Схема БД. 

 

Тема 7 Створення БД в СУБД MS Access. Запити та їх види 

1. Створення БД в СУБД MS Access. 

2. Запити, їх призначення та види в СУБД MS Access. 

3. Призначення форм в СУБД MS Access. 

4. Методи створення форм. Види форм. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усьо

го 

у тому числі усьо

го 

у тому числі 

л. п.р. с.р. л. п.р. с.р. 

Модуль 1 

Змістовний модуль 1. Загальні відомості про інформаційні технології 

Тема 1 Загальні відомості 

про інформаційні процеси  
14 2 2 10 – – – – 

Тема 2 Операційні системи 14 2 2 10 – – – – 

Тема 3 Інформаційні 

технології широкого 

застосування 

20 2 8 10 – – – – 

Тема 4 Мережні технології 

та комп’ютерна безпека 

інформації 

14 2 2 10 – – – – 

Змістовний модуль 2 Обробка неструктурованої текстової інформації 

Тема 5 Основні поняття й 

визначення теорії баз даних 
4 2 2 – – – – – 

Тема 6 Типи логічних 

моделей БД 
12 – 2 10 – – – – 

Тема 7 Створення БД в 

СУБД MS Access. Запити та 

їх види 

12 – 2 10 – – – – 

ІНДЗ (КР, РГ, к/р) – – – – – – – – 

Усього годин 90 10 20 60 – – – – 

 

 

5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1    

…    
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6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Вступне заняття. Первинний інструктаж з питань  

охорони праці і безпеки життєдіяльності. Основи 

форматування тексту в MS Word 

2  

2 Підготовка резюме в MS Word 2  

3 Робота з таблицями й обчислення у MS Word 2  

4 Створення змісту в MS Word 2  

5 Прості операції з базою даних у MS Excel. 

Використання сортування, авто фільтра, розширеного 

фільтра, підбиття підсумків даних 

2  

6 Рішення завдань оптимізації у MS Excel 2  

7 Задача «Товарний чек». Захист даних. Консолідація 

даних у MS Excel 

2  

8 Створення бази даних, створення таблиць, заповнення 

таблиць інформацією 

2  

9 Схема зв’язку даних між таблицями. Створення запитів, 

форм, звітів у Microsoft Access 

2  

10 Створення презентацій в PowerPoint 2  

 Усього годин 20 – 

 

7. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

  дфн зфн 

 Модуль 1   

1    

….    

 

8. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 
1 2 3 4 

 Модуль 1   

1 Загальні відомості про інформаційні процеси 10 – 

2 Операційні системи 10 – 

3 Інформаційні технології широкого застосування 10 – 
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4 Мережні технології та комп’ютерна безпека інформації 10 – 

5 Основні поняття й визначення теорії баз даних – – 

6 Типи логічних моделей БД 10 – 

7 Створення БД в СУБД MS Access. Запити та їх види 10 – 

 Усього забезпечення аудиторних занять 
**

 30 – 

 Забезпечення індивідуальних завдань:  – – 

 Усього годин 60 – 

 

Примітка: 

** − кількість годин самостійної роботи відведених на підготовку до 

лекцій, лабораторних занять та ін. види аудиторної роботи. 

 

9. Методи навчання 

Лекції, бесіди, ілюстрації та демонстрації при усному викладенні; методи 

закріплення матеріалу та відповіді на питання, практичні заняття. 

 

10. Методи контролю 

Тестування, усне опитування, реферати, диференційний залік. 

 

11. Розподіл балів, що отримують студенти 

Вид занять Модуль 1 Сума 

 Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2  

 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7  

Лекції 
(відвідування, 

конспект, 

опитування) 

1 2 2 1 1 1 2 10 

Практичні роботи 
(виконання, звіт, 

захист) 
– 4 8 2 2 2 2 20 

реферат 5 5 10 

опитування 10 10 20 

ін. види  

поточн. контр. 
10 10 20 

Усього:          100 

Примітка: 

Т1, Т2, ..., Т7 – теми 



11 

11 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 
всі види 

навчальної 
діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), 

практики 
для заліку 

90–100 А відмінно    
 

зараховано 
82–89 В 

добре  
74–81 С 
64–73 D 

задовільно  
60–63 Е 

35–59 FX 
незадовільно з 

можливістю повторного 
складання 

не зараховано з 
можливістю 

повторного складання 

0–34 F 

незадовільно з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

 

12. Методичне забезпечення 

1. Навчальна програма дисципліни «Вступ до спеціальності». 

2. Робоча програма дисципліни «Вступ до спеціальності». 

3. Робочий план дисципліни на поточний семестр. 

4. Електронні версії методичних вказівок. 

5. Комплект комплексних контрольних робіт. 

 

 

13. Рекомендована література  

Базова 

1. Ляхович В. Ф. Основы информатики : учеб. пособие / В. Ф. Ляхович. – 

Ростов н /Д. : Феникс, 2000. – 608 с. 

2. Макарова М. В. Інформатика та комп’ютерна техніка : навч. посіб. для 

студ. вищ. навч. закл. / М. В. Макарова, Г. В. Карнаухова, С. В. Запара, за заг. 

ред. М. В. Макарової.  Суми, 2008.  665 с. 

3. Куправа Т. А. Самоучитель Access 97/2000 / Т. А. Куправа . – С.Пб : 

Наука и Техника, 2001. – 144 с. 
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4. Хансен Г., Хансен Дж. Базы даних : розробка і керування / Г. Хансен, 

Дж. Хансен. – М. : БІНОМ, 1999. – 704 с. 

5. Microsoft Access 97 : наглядно и конкретно / перевод с английского. – 

М. : Издательский отдел «Русская редакция» TOO «Channel Trading Ltd», 

1997. – 256 с. 

6. Інформатика : комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології : 

підручник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. О. І. Пушкаря. – 

К. : Видавничий центр «Академія», 2002. – 704 с.  

 

Допоміжна 

7. Лабораторний практикум з інформатики та комп’ютерних технологій : 

навч. посібн. / за ред. О. І. Пушкаря. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2003. – 424 с. 

8. Левин А. Самоучитель работы на персональном компьютере. – 6-е изд., 

испр. и доп. / А. Левин. – М. : Нолидж, 2000. – 650 с. 

9. Пасічник В. В. Організація баз даних та знань : підруч. для студ. вищ. 

навч. закл. за напрямами «Комп’ютерні науки» / В. В. Пасічник, В. А. 

Резніченко; за заг. ред. М. З. Згуровського – К. : Видавнича група BHV, 2006.  

384 с. 

 

14. Інформаційні ресурси 

1. http://www.osp.ru/dbms/1995/01/13031400/ 

2. http://office.microsoft.com/uk-ua/access/ 

3. http://ru.wikipedia.org/wiki/Система_управления_базами_данных 




