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ВСТУП 

 

Мета вивчення навчальної дисципліни – ознайомлення студентів з 

об’єктом, предметом та основними поняттями сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій, отримання базових знань і набуття навичок 

розв’язання задач з подання даних. 

Зміст навчальної дисципліни – загальні відомості про інформаційні 

процеси; мережні технології та комп’ютерна безпека інформації; операційні 

системи; інформаційні технології широкого застосування; основні поняття та 

визначення теорії баз даних; типи логічних моделей БД; створення БД у СУБД 

MS Access; запити та їх види. 

Згідно з робочою програмою, загальний обсяг навчального часу 

розподілений між аудиторними заняттями та самостійною роботою. Самостійна 

робота є невід’ємною частиною навчального процесу, без якої неможливе якісне 

засвоєння навчальної дисципліни. 

Самостійна робота здійснюється під час індивідуального опрацювання 

кожним студентом під керівництвом викладача певних видів завдань робочої 

програми з використанням навчальної та спеціальної літератури. Самостійна 

робота передбачає у себе опрацювання питань, указаних у методичних 

вказівках. 

Протягом семестру кожен студент повинен систематично опрацьовувати 

питання, розглянуті на лекціях. Під час опрацювання лекційного матеріалу 

студенти, окрім особистих конспектів, користуються літературою та 

методичними матеріалами, рекомендованими робочою програмою. 

Самостійне опрацювання навчального матеріалу доцільно виконувати в 

такій послідовності: 

– ознайомитися з робочою програмою конкретної теми; 

– ознайомитися з методичними вказівками до теми; 



– вивчити матеріал теми за особистим конспектом лекцій, рекомендо-

ваним підручником, іншими посібниками, використовуючи методичні вказівки 

до теми. 

Для контролю рівня засвоєння матеріалу слід відповісти на питання для 

самоперевірки, які розміщені в кінці кожної теми. 

Протягом семестру кожний студент повинен систематично опрацьовувати 

питання, що розглянуті на заняттях. Контроль самостійного опрацювання 

студентом питань, розглянутих на попередньому занятті, здійснюється 

викладачем на наступному занятті. Під час опрацювання матеріалу студенти, 

окрім особистих конспектів, користуються літературою та методичними 

матеріалами, рекомендованими робочою програмою. 

Після вивчення навчальної 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 і графіки за допомогою електронних таблиць; 

 особливості застосування комп’ютерних мереж; 

  сучасні методи пошуку інформації, особливості наукового пошуку; 

уміти: 

у своїй навчальній та практичній діяльності; 

навчанні та майбутній професійній діяльності; 

використанням ПК і застосовувати ці результати у практичній діяльності; 

вати пошук інформації в Інтернеті; 

-сайтах 

дистанційного навчання. 

  



1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І 
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2  ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ДЛЯ 

САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Тема 1 Загальні відомості про інформаційні процеси 

1. Способи подання інформації. 

2. Властивості інформації. 

3. Передавання даних, сигнал, повідомлення. 

4. Інформаційні технології. 

Питання для самоперевірки 

1. Що таке інформація? 

2. Як відбувається передавання інформації? 

3. Надайте визначення сигнала, повідомлення. 

4. Застосування інформаційних технологій у бібліотечній справі. 

Література: [1, с. 46; 2, с. 18]. 

 

Тема 2 Операційні системи 

1. Знайомство з BIOS. 

2. Знайомство з типами ОС. 

3. Поняття «віртуальна машина». 

4. Адміністрування ОС. 

5. Поняття та типи інтерфейсу. 

6. Поняття файлу та властивості файлів. 

Питання для самоперевірки 

1. Що таке «операційна система»? 

2. Переваги та недоліки операційної системи Windows. 

3. Назвіть недоліки та переваги операційної системи Unix. 

Література: [6, с. 85]. 

 

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. 

Питання для самоперевірки 

1. Як позбутися показу виправлень у документі? 

2. Як додати посилання в документі (звичайні та кінцеві)? 

3. Як здійснити злиття частин документа? 

4. Пункти меню «Ссылки» та «Рассылки». 

5. Автоматична нумерація рисунків у документі. 

6. Автонумерування сторінок. 

7. Робота з формулами та функціями. 

8. Тривимірні посилання. 

9. Консолідація даних. 

10. Створення зведеної таблиці. 

11. Наведіть приклади використання функції «ЕСЛИ». 

12. Як здійснити захист осередків, аркушів і робочих книг? 

13. Як використовувати функцію «ЧТО ЕСЛИ»? 

14. Що таке презентація? 

15. Як здійснюють форматування слайдів? 

16. Які різновиди презентацій вам відомі? 

17. Що таке слайд? Які властивості він має? 

18. Які можливі способи виведення презентації на показ? 

19. Які розширення мають презентації Microsoft Office PowerPoint? 

20. Якими способами можна створити презентацію PowerPoint? 

21. Назвіть основні правила створення презентацій. 

22. Назвіть основні етапи створення презентацій. 

Література: [7, с. 34; 8, с. 64]. 

 



Тема 4 Мережні технології та комп’ютерна безпека інформації 

1. Локальні та глобальні мережі. Принцип передавання 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 

захисту. 

Питання для самоперевірки 

1. Перелічіть антивірусні програми та їх можливості. 

2. Як вибирати систему захисту комп’ютера? 

3. Чим відрізняється комунікаційна мережа від інформаційної мережі? 

4. Як розділяються мережі за територіальною ознакою? 

5. Які елементи  входять до складу мережі? 

6. Що таке архітектура мережі? 

7. Чим відрізняється однорангова архітектура від клієнт-серверної 

архітектури? 

8. Як називають опис фізичних з’єднань у мережі? 

9. Які переваги багатомасштабної мережі з виділеним сервером? 

10. Що таке сервер? Що таке клієнт? 

11. Які сервіси надає клієнт-серверна архітектура? 

12. Перерахуйте види мережних топологій. 

Література: [2, с. 64]. 

 

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. 

 



Питання для самоперевірки 

1. З яких структурних елементів складається інтерфейс системи керування 

базами даних MS Access? 

2. Які дані називаються структурованими? 

3. Форма. Створення простої форми, створення складної форми. 

4. Поняття та призначення бази даних і систем управління БД. 

5. Структурні елементи БД (поле, запис, файл). Логічна структура запису 

файлу БД. 

Література: [3, с. 94; 4, с. 82; 5, с.184; 9, с. 37]. 

 

Тема 6 Типи логічних моделей БД 

1. Ієрархічна модель БД. 

2. Мережна модель БД. 

3. Реляційна модель БД.  

4. Поняття ключів у реляційній БД. Схема БД. 

Питання для самоперевірки 

1. Пояснити значення ключових понять: ключ, форма, мережна модель 

даних. 

2. Пояснити значення ключових понять: база даних, запит, реляційна 

модель даних. 

3. Класифікація БД. Архітектура баз даних файл-сервер. 

4. Поняття структурованих даних. Типи структур даних. 

Література: [8, с. 64]. 

 

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

1. Створення БД у СУБД MS Access. 

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

3. Призначення форм у СУБД MS Access. 

4. Методи створення форм. Види форм. 

 



Питання для самоперевірки 

1. Запити. Типи запитів СУБД MS Access. Створення простого запиту. 

2. Звіти. Типи звітів СУБД MS Access. Створення простого звіту. 

3. Пояснити значення ключових понять: простий ключ, таблиця, 

ієрархічна модель даних. 

4. Архітектура баз даних клієнт-сервер. 

5. Моделі даних. Типи і особливості обробки моделей даних (ієрархічна, 

мережна і реляційна). 

6. Запити. Типи запитів СУБД MS Access. Створення складних запитів. 

7. Пояснити значення ключових понять: системи управління баз даних, 

поле. 

8. Моделі даних. Особливості та призначення реляційної моделі бази 

даних. 

9. Робота з таблицями БД. Створення, видалення та редагування таблиць. 

Пошук даних у таблиці БД. 

10. Пояснити значення ключових понять: локальний доступ до бази даних, 

запит на вибірку, схема даних. 

Література: [7, с. 91]. 

  

3 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ 

 

Модуль 1 

1. Охарактеризуйте системне програмне забезпечення. 

2. Назвіть основні можливості операційної системи Windows. 

3. Переваги та недоліки операційної системи Windows. 

4. Основні можливості текстового процесора MS Word. 

5. Функції та надбудови табличного процесора MS Excel. 

6. Як захистити комп’ютер від вірусних атак? 

7. Назвіть основні етапи створення презентацій. 

8. Характеристика локальних і глобальних мереж. 



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

10. Що таке архітектура мережі? 

11. Що таке сервер? Що таке клієнт? 

12. Перерахуйте види мережних топологій. 

Модуль 2 

1. Що таке ключове поле в таблиці MS Access? Для чого воно потрібне? 

2. Як створювати форми в MS Access? 

3. Які існують основні етапи створення бази даних MS Access? 

4. Що таке структурована та неструктурована інформація? 

5. Пояснити значення ключових понять: локальний доступ до бази даних, 

запит на вибірку, схема даних. 

6. Пояснити значення ключових понять: системи управління баз даних, 

поле. 

7. Пояснити значення ключових понять: простий ключ, таблиця, 

ієрархічна модель даних. 

8. Поняття структурованих даних. Типи структур даних. 

9. Пояснити значення ключових понять: база даних, запит, реляційна 

модель даних. 
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