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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  –  3 

Галузь знань: 

10 Природничі науки   
(шифр і назва) 

Нормативна 

 

Загальна кількість 

годин –  108 

Спеціальність: 101 Екологія 

 

Рік підготовки -2-й 

Семестр-ІІІ-й 

Лекції - 30 год. 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3.5 

самостійної роботи 

студента – 3.25 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

молодший спеціаліст 

 

Лабораторні -20 год. 

Самостійна робота 

52 год. 

Вид контролю:  

залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи 

становить 49%-51 %.   

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета: формування базових знань з основ застосування сучасних технологій 

обробки економічної та технічної інформації за допомогою засобів управління 

комп’ютером, практичної роботи на персональних ЕОМ, та історичних аспектів 

розвитку програмування, виховання логічності і стрункості мислення, 

формування у майбутніх фахівців сучасного рівня інформаційної та комп’ютерної 

культури. 

 

Завдання: вивчення і застосовування сучасних методів та засобів обробки 

інформації, ознайомлення з основами сучасної інформаційної технології, 

ознайомлення з апаратним та програмним забезпеченням ЕОМ, 

набуття навичок з розробки формальних процедур обробки даних у вигляді 

електронних таблиць і баз даних. 

 Предметом вивчення дисципліни є апаратне забезпечення засобів 

обчислювальної техніки; програмне забезпечення засобів обчислювальної 

техніки; формалізація та алгоритмізація сучасних інформаційних процесів. 
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В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:  

                  -  теоретичні основи інформатики; 

                 -  операційну систему Windows; 

                  -   сервісне програмне забезпечення; 

                  -   текстовий редактор MS Office Word для Windows; 

                 -  табличний процесор МS ЕХСЕL для Windows; 

                 -   СКБД MS Access; 

                 -   комп'ютерні мережі і телекомунікації; 

         Вміти:  - працювати з текстовим редактором MS Office Word; 

                       -  табличним процесором МS ЕХСЕL; 

                         -  додатками ОС Windows; 

                        -   СКБД MS Access; 

                        -  сервісними програми для обслуговування ПК (Utilites); 

                         -  програмами стиснення і розпаковки файлів; 

                -  програмним забезпеченням для роботи в Інтернет;                                                                                                                        

Дисциплiна «Загальний курс користувача персонального комп’ютера» 

вивчається одночасно з дисципліною «Математика». 

 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Вступ. Предмет і зміст дисципліни та її місце в навчальному процесі. 

Використання комп’ютерної техніки в сучасному суспільстві. 

 

Тема 1. Теоретичні основи інформатики. 

 Теоретичній фундамент, інформаційні складові частини інформатики. Технічні 

основи інформатики, методи ,що застосовуються в інформатиці. Концептуальна, 

логічна та фізична структура даних. Інформаційна система .                                                                                                                   

 

Тема 2. Стандартні програми Windows. 

 Склад і приначення.  Графічній редактор Раint, текстовий редактор  Wогd Раd.                                                                   

 

Тема 3. Сервісне програмне абезпечення.  

Комплект сервісних програм для обслуговування ПК (Norton Utilites). Програми 

стиснення і розпаковки файлів. Захист інформації від несанкціонованого доступу. 

 

Тема 4. Текстовий процесор MS Word.  

Системи  опрацювання текстів, їх призначення та основні функції. Текстовий 

процесор Word. Склад та призначення елементів вікна Місrosoft Word. Огляд 

меню. Редагування і форматування тексту. Перевірка орфографії, робота з 

фрагментами тексту. Використання буферу обміну. 
Робота з таблицями: створення та редагування,обробка,   форматування,   
обчислення   елементами «формула». Редактор формул. 
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Тема 5. Електронні таблиці МS ЕХСЕL для Windows.  

Еволюція розвитку систем табличної обробки даних. Основні елементи електроної 

таблиці (ЕТ), типи даних. Методика створення ЕТ. Введення даних до комірки, 

редагування, копіювання,переміщення і видалення. Автозаповнення. 

Майстер діаграм МS ЕХСЕL і його використання для створення графіків та 

діаграм. Основні типи діаграм. 

Створення баз даних і списків засобами Ехсеl. Використання фільтрів, 

проміжних і  підсумкових даних  для  аналізу інформації та пошуку рішень. 

 

 Тема 6. СКБД MS Access. 

 Основні поняття теорія баз даних (БД). Створення БД. Розробка структури БД. 

Системи керування баз даних MS Access та її можливості. 

Основні об’єкти MS Access. Створення таблиці. Схема даних. Створення запиту. 

Проектування форм,запитів і звітів. Робота з ними. 

 

 Тема 7. Комп'ютерні мережі і телекомунікації. 

Архітектура та принципи роботи комп'ютерних мережі. Поняття протоколу. 

Семирівнева еталонна модель узагальненого мереженого протоколу. 

Комп'ютерна мережа. З'єднання комп'ютерів у мережу. Спільне використання 

ресурсів: під'єднання каталогів, файлів, принтерів. 

Інформаційні технології у навчанні. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

тем 

Кількість годин 

денна форма 

усього  у тому числі 
Лекц. Семін. Лаб.роб. К.р.. сам. роб. 

1 2 3 4 5 6 7 

Вступ. Предмет і 

зміст дисципліни 

Тема 1. Теоретичні 

основи інформатики 

6 4    2 

Тема 2. Стандартні 

програми Windows  
8 2  2  4 

Тема 3. Сервісне 

програмне 

забезпечення. 

8 2  2  4 

Тема 4. Текстовий 

процесор MS Word  
26 6 2 4  14 

Тема 5. 
Електронні 
таблиці МS 
ЕХСЕL для 
Windows. 

20 6  6  8 
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Тема 6. СКБД MS 

Access. 
22 4  4  14 

Тема 7. Комп'ютерні 

мережі і 

телекомунікації. 

18 6 2 2 2 6 

Усього годин  108 30 4 20 2 52 

 

5. Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1  
«Теоретичні основи інформатики», « Стандартні 
програми Windows», « Сервісне програмне 
забезпечення», «Текстовий процесор MS Word»  

2 

2 «Електронні таблиці МS ЕХСЕL для Windows»,  

« СКБД MS Access», « Комп'ютерні мережі і 

телекомунікації».  

2 

 разом 4 

                                                                                                                                                                                                                        

6. Теми лабораторних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 

 

2 

3 

4 

 

5 

 

 

6 

 

7 

8 

9 

10 

 

"Правила поведінки та техніки безпеки в кабінеті 

інформатика. ПК та його основні вузли» 

"Робота з графічним редактором Раint " 

Робота в середовищі текстового  редактору  MS Word ” 

 "Робота   з таблицями    в    середовищі    текстового 

редактора" 

"Робота з електронними таблицями МS ЕХСЕL. 

Створення, заповнення, редагування і форматування 

таблиць" 

 "Аналіз даних в МS ЕХСЕL. Побудова зведеної 

таблиці і діаграми” 

"Використання формул та функцій в МS ЕХСЕL. ” 

«Створення та редагування бази даних». 

«Пошук інформації у базі даних». 

" Робота з мережевими файлами за допомогою засобу 

"Мережеве оточення" 

2 

 

2 

2 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

2 

2 

2 

 разом 20 

 

 

7. Самостійна робота 

 

№ Назва теми Кількість 
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з/п годин 

1 Суть поняття "інформація". Подання інформації в 
комп'ютерах. 

2 

2 Стандартні програми Windows: блокнот, калькулятор. 4 

3 Комп'ютерні віруси та антивірусі програми. Робота з 

антивірусними програмами. 

4 

4 Встановлення параметрів сторінки (орієнтація,   поля,   

верхні   та  нижні колонтитули, нумерація сторінок). 

4 

5 Ділова  документація: вимоги  до оформлення. Ділова 

кореспонденція: "Майстер писем". 

4 

6 Робота з кількома документами одночасно. Робота з       

великими документами. 

2 

7 Встановлення малюнків та графіків у текст документів,   

створення  гіперпослань  на інші документи. 

4 

8 Абсолютні, відносні та мішані посилання на комірки та 

діапазони комірок. 

2 

9 Формули та вбудовані  функції, методика використання 

їх у роботі з електронними таблицями. 

4 

10 Зв'язок  таблиць  з   іншими   додатками  2 

11 Поняття реляційної бази даних. Модель «сутність-

зв’язок ».Поняття таблиці,поля, запису. 

4 

12 Розробка структури баз даних. Етапи проектування 4 

13 Проектування форм і робота з ними за допомогою конс-

труктора. Створення звітів за допомогою конструктора. 

4 

14 Зв’язок MS Access з Office 2 

15 Передавання повідомлень у мережі . Модель "клієнт-

сервер" 

4 

16 Робота з мережевими файлами за допомогою засобу 

"Мережеве оточення". Пошук файлів та комп'ютерів у 

мережі. 

2 

 Разом  52 

 

 
8. Методи навчання 

     Відповідно до мети та змісту навчальної дисципліни і вікових особливостей 

студентів використовуються наступні методи навчання для розвитку їхніх 

пізнавальних здібностей, озброєнню їх уміннями й навичками здобутих знань на 

практиці, підготовки  до самостійного набуття знань, формування їхнього 

світогляду: 

 - бесіда, лекція, пояснення, інструктажі, робота з підручником, лабораторні  

роботи,  реферати  і самостійні роботи студентів 

-роз'яснення мети навчального предмета і вимоги до вивчення предмета, 

заохочення  в навчанні: оцінка студента за успіхи, усне схвалення та ін. 
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-усне опитування, письмовий і програмований контроль, тестові методи перевірки 

знань, залік. 

        Таким чином програма навчальної дисципліни поєднана з такими формами 

навчання як лекційні, семінарські, лабораторні заняття, всіма видами  

консультацій, виконанням самостійних завдань студентів . 

                                                              
9. Методи контролю  

 

     Перевірка рівня засвоєння матеріалу студентами здійснюється 

проведенням усного опитування протягом навчального процесу, письмовим 

контролем (написання контрольних робіт, тестова перевірка знань), під час 

проведення семінарських занять також, індивідуальних консультацій та під час 

контролю самостійної роботи студентів.  Вивчення  навчальної дисципліни 

завершується підсумковим оцінюванням (залік). 

 

                                                                        
10. Критерії оцінювання 

 

 

за національ-

ною шкалою 
Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 

незадовільно 

Студент /студентка:  

 розпізнає окремі об’єкти, явища і факти предметної галузі та має 

фрагментарні знання незначного загального обсягу 

 знає і виконує правила техніки безпеки під час роботи з 

комп’ютерною технікою 

задовільно 

Студент/студентка: 

 пояснює основні поняття навчального матеріалу; 

 може самостійно відтворити значну частину навчального 

матеріалу; 

 вміє за зразком виконати просте навчальне завдання; 

 має стійкі навички виконання основних дій з опрацювання даних 

на комп'ютері 

добре 

Студент/студентка: 

  володіє навчальним матеріалом, застосовує знання на практиці; 

 вміє систематизувати і узагальнювати отримані відомості; 

 самостійно знаходить і виправляє допущені помилки; 

 може аргументовано обрати раціональний спосіб виконання 

навчального завдання; 

 використовує електронні засоби для пошуку потрібної інформації  
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за національ-

ною шкалою 
Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 

відмінно 

Студент/студентка:  

 володіє міцними знаннями,  аналізує нові факти, явища; 

 вміє планувати особисту навчальну діяльність, оцінювати 

результати власної практичної роботи; 

 вміє самостійно знаходити додаткові відомості та  використовує 

їх для реалізації поставлених перед ним навчальних завдань, 

судження його логічні і достатньо обґрунтовані; 

 вміє виконувати завдання, які розширюють навчальну програму; 

 має сформовані навички керування інформаційними системами 

 

11. Інформаційно-методичне забезпечення 

     Методичне забезпечення навчального процесу:   навчальна програма з 

дисципліни; робоча навчальна програма, підручники і навчальні посібники; 

конспекти лекцій в електронному й роздрукованому вигляді, інструктивно-

методичні матеріали до семінарських і лабораторних занять: текстові та 

електронні варіанти для поточного і підсумкового контролю, завдання для 

самостійної роботи студентів. 

               Перелік програмного забезпечення для навчання за програмою курсу 

Тип програмного забезпечення Програми 

Операційна система з графічним інтерфейсом Windows 

Програма для роботи з електронною поштою Outlook Express 

Веб-браузер Internet Explorer, Opera 

Текстовий процесор MS Word 

Векторний графічний редактор (можливо, 

вбудований у середовище офісної програми) 

MS Word, MS PowerPoint, 

CorelDraw  

Растровий графічний редактор Paint, Photoshop 

Табличний процесор MS Excel 

Середовище візуального програмування Visual Studio,Borland Delphi 

Програма для обміну миттєвими повідомленнями ICQ, Windows Messenger 

Програма для запису інформації на оптичні носії Nero 

Архіватор WinRar, WinZip 

Антивірусна програма  ESET 
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Засіб для розробки комп’ютерних презентацій MS PowerPoint 

Засіб для обробки аудіо- та відеоданих і розробки 

мультимедійних презентацій 

MS Producer, 

Movie Maker 

Система керування базами даних MS Access 

Клавіатурний тренажер Stamina 

Засіб для створення комп’ютерних публікацій MS Publisher 

 

12. Рекомендована література 

Базова 
1.      Зарецкая И.Т., Колодяжний Б.Г. та ін. Інформатика. К., Форум, 2001 
2.      Верлань А.Ф., Апатова Н.В.  Інформатика. К., Форум, 2001 
3. Литвин І.І., Конончук О.М., Дещинський Ю.Л. Інформатика: теоретичні  основи і 

практикум. Л.,  «Новий світ-2000», 2004 

Допоміжна 

4. Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В. Інформатика 11 кл. 

К.,Генеза, 2012 

5. Н.В. Морзе, О.В. Барна, В.П. Вембер. Інформатика 10 кл. К.,УВЦ«Школяр»,2010 

6. Н.В. Морзе, О.В. Барна, В.П. Вембер, О.Г.Кузмінська Інформатика 11 кл. К.,УВЦ 

«Школяр», 2011 

7. Л.М. Дибкова.  Інформатика і комп’ютерна техніка К., «Академвидав», 2011 

8. Л.І. Козак, Основи програмування. Л., «Новий світ-2000», 2012 

9. Т.В. Басюк, Н.О. Думанський, О.В.Пасічник. Основи інформаційних технологій. 

Л., «Новий світ-2000», 2011 

10. І.Л. Володіна, В.В. Володін. Інформатика 9 кл.,Х., «Гімназія», 2009 

11. В.В. Лук’янова. Комп’ютерний аналіз даних. К., Видавничий центр «Академія» 

12. В.В.Богобоящий, К.Р.Курбанов,П.Б.Палій, В.М.Шмандій .Принципи 

моделювання та прогнозування в екології, К., Центр навчальної літератури, 2004 

 
13. Інформаційні ресурси 

 
1. www.mon.gov.ua                                                  6. prezentacii.com/informatike/ 

2. http://osvita.ua/school/theory                             7. uk.wikipedia.org 

3.pidruchniki.ws/..                                                 8.videouroki.net 

/derzhavni_standarti_osviti_funktsiyi 

4.academia-pc.com.ua  

5. referat-mk.ucoz.com/informatika/uroki_z_informatiki       

http://www.mon.gov.ua/
http://osvita.ua/school/theory/780/

