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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Вступ до 

спеціальності» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

спеціальності 122  «Комп’ютерні науки». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є загальні відомості про 

інформаційні процеси; операційні системи; інформаційні технології широкого 

застосування; мережні технології та комп’ютерна безпека інформації; основні 

поняття й визначення теорії баз даних; типи логічних моделей БД; створення 

БД в СУБД MS Access; запити та їх види. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Вступ до спеціальності» базується 

на знаннях, отриманих у школі. 

Забезпечує вивчення дисциплін комп’ютерного спрямування та 

підготовку студентів до вивчення базових фахових дисциплін, які будуть 

викладатися за їхніми напрямами підготовки. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Загальні відомості про інформаційні технології. 

2. Обробка структурованої інформації. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Формування базових знань в питаннях системи базових знань, умінь 

та навичок, потрібних для засвоєння сучасного рівня інформаційної та 

комп’ютерної компетентності; набуття практичних навичок роботи на 

комп’ютерній техніці; використання новітніх інформаційно-комунікаційних 

технологій для вирішення різноманітних завдань у професійній діяльності. 

Навчити студентів самостійно працювати з навчальною та спеціальною 

літературою та її додатками, самостійно здобувати необхідні для практики 

знання. 

Дати необхідну підготовку та знання для вивчення інших дисциплін та 

предметів по спеціальності. 

1.2. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
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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; 

 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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2. Інформаційний обсяг 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. 
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4. Комп’ютерні злочини. Віруси та боротьба з ними. Вибір системи 

захисту. 

 

Змістовний модуль 2 Обробка структурованої 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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3. Рекомендована література 

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. 

4. Хансен Г. 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.  

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. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання диференційний 

залік. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання: опитування на практичних 

роботах, виконання практичних робіт, виконання індивідуальних завдань, 

проведення контрольних робіт для оцінювання залишкових знань з теорії. 




