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ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни «ЗАГАЛЬНИЙ КУРС КОРИСТУВАЧА 

ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМП’ЮТЕРА»  складена   відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки  напряму:               10 Природничі науки 
                                          (шифр і назва напряму підготовки) 

 спеціальність:             101 Екологія 
                                        (шифр і назва спеціальності) 

 

     Предметом вивчення дисципліни є апаратне забезпечення засобів 

обчислювальної техніки; програмне забезпечення засобів обчислювальної 

техніки; формалізація та алгоритмізація сучасних інформаційних процесів. 
 

 Міждисциплінарні зв’язки: дисциплiна «Загальний курс користувача 

персонального комп’ютера» вивчається одночасно з дисципліною «Математика» та 

«Вища математика». 
 

Програма навчальної дисципліни складається з таких тем: 
 

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

Тема 1. Теоретичні основи інформатики. 

Тема 2. Стандартні програми Windows. 

Тема 3. Сервісне програмне абезпечення.  

Тема 4. Текстовий процесор MS Word.  

Тема 5. Електронні таблиці МS ЕХСЕL для Windows.  

 Тема 6. СКБД MS Access. 

 Тема 7. Комп'ютерні мережі і телекомунікації. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “ ЗАГАЛЬНИЙ КУРС КОРИСТУВАЧА 

ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМП’ЮТЕРА” є   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. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “ ЗАГАЛЬНИЙ КУРС 

КОРИСТУВАЧА ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМП’ЮТЕРА ” є   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. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

                  -  теоретичні основи інформатики; 

                 -  операційну систему Windows; 
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                  -   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;                                                                                                                        
 

 

2. Інформаційний обсяг 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 призначення.  Графічній редактор Раint, текстовий редактор  Wогd Раd.                                                                   

Тема 3. Сервісне програмне забезпечення.  

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. 
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. 
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 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. 
 

3. 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 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання –залік. 
 

5. Засоби діагностики успішності навчання    

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). 

 
 

 

 

 

 

 

 


