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      Програма вивчення навчальної дисципліни “ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ”    

складена   відповідно до освітньо-професійної програми підготовки  напряму:   

                                                  16 Хімічна та біоінженерія 
                                                                                             (шифр і назва напряму підготовки) 

       спеціальність:       161 Хімічні технології та інженерія  
(шифр і назва спеціальності) 

 

     Предметом вивчення дисципліни є апаратне забезпечення засобів 

обчислювальної техніки; програмне забезпечення засобів обчислювальної 

техніки; організація інформаційних процесів; прикладні інформаційні технології в   

різних областях діяльності та мережеві інформаційні технології. 

    Міждисциплінарні зв’язки:   дисциплiна «Інформаційні технології» вивчається 

одночасно з дисципліною  «Вища математика». 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких тем: 

 

Розділ 1. Інформація і система. 

Розділ 2. Інструментальна база інформаційних технологій. 

Розділ 3. Організація інформаційних процесів. 

Розділ 4. Прикладні інформаційні технології в різних областях діяльності.  

Розділ 5. Мережеві інформаційні технології.  

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ” є        

 формування теоретичних знань та практичних вмінь, навичок роботи з персональним 

комп’ютером і різноманітними прикладними програмами, які необхідні для 

ефективного застосування нових інформаційних технологій  та формування у 

майбутніх фахівців сучасного рівня інформаційної та комп’ютерної культури. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ” є  

вивчення і застосовування сучасних методів та засобів обробки інформації при її 

зберіганні, переробці і підготовці різних вихідних форм, набуття навичок з розробки 

формальних процедур обробки даних у вигляді електронних таблиць і баз даних, 

використання сучасних інформаційних технологій в різних областях діяльності, 

роботу в сучасних локальних та глобальних комп’ютерних мережах. 

 

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

     знати: 

- сутність процесів отримання, зберігання та переробки інформації в сучасних 

операційних системах;  

- принципи будови сучасних персональних комп’ютерів та характеристику 

основних параметрів їх складових;  

- особливості та переваги програмних додатків для оптимального вибору 

інструментів під час розв’язання професійних завдань;  

- методи захисту інформації; 

- принципи роботи в локальних мережах та Інтернеті; 
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- сучасний стан рівня і напрямків розвитку обчислювальної техніки і 

програмних засобів;  

- значення основ інформаційної культури у загальній і професійній освіті;  

вплив засобів сучасних інформаційних технології на науково-технічній і 

соціально-економічний розвиток суспільства.  

вміти: 
- працювати в якості користувача персонального комп'ютера, самостійно 

використовувати сучасні зовнішні носії інформації для обміну даними, 

створювати резервні копії й архіви даних і програм; 

- працювати з програмними засобами загального призначення; 

- використовувати прикладне програмне забезпечення навчального 

призначення; 

- використовувати  мережеві засоби пошуку й обміну інформацією; 

- застосовувати прийоми антивірусного захисту; 

- застосовувати основні засоби і методи сучасних інформаційних технологій, 

їх теоретичну і технічну базу, можливі напрямки використання; 

- ефективно використовувати засоби нових інформаційних технологій у своїй 

майбутній професійній діяльності. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни    
 

Розділ 1. Інформація і система. 

1.1 Поняття інформації, види інформації.  Основні властивості інформації. 

1.2 Інформаційні технології як система.  Визначення і задачі інформаційних  

технологій. 

1.3 Базові інформаційні технології: 

1.3.1 CASE-технології 

1.3.2 Технології захисту інформації 

1.3.3 Технології штучного інтелекту 

Розділ 2. Інструментальна база інформаційних технологій. 

2.1 Програмні засоби інформаційних технологій. Базові програмні засоби. 

2.2 Технічне забезпечення інформаційних технологій. Фон-неймановська архітектура 

ЕОМ. Вимоги до ЕОМ. Класифікація архітектур ЕОМ. 

2.3 Методичні засоби інформаційних технологій. Міжнародний стандарт ISO/OSI/ 

Розділ 3. Організація інформаційних процесів. 

3.1Транпортування інформації. Семирівнева модель відкритих систем. 

3.2 Обробка інформації. Основні процедури обробки даних. Інформаційна технологія 

підтримки прийняття рішень. 

3.3 Зберігання і накопичення інформації. Основні стандарти СУБД. Програмна 

реалізація СУБД. Апаратна реалізація СУБД. Основні принципи організації сховищ 

даних.  

Розділ 4. Прикладні інформаційні технології в різних областях діяльності.  

4.1 Прикладні інформаційні технології. Інформаційні технології організаційного 

управління. ЕОМ при виборі рішень в області технології організації, планування й 

керування виробництвом. 

4.2 Інформаційні технології в промисловості. 

Розділ 5. Мережеві інформаційні технології.  
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5.1 Технічні засоби передачі інформації. Зв’язок. Види зв’язку загального 

призначення. Канали зв’язку. 

Провідні канали зв’язку. Вита пара. Коаксіальний кабель. Оптоволокновий кабель. 

5.2 Передача даних у мережах. Способи передачи даних у мережах. 

Типи і топологія мереж. Бездротові  мережі.  Локальні мережі. Глобальні мережі. 

Глобальна мережа Інтернет. 

5.3 Базові нові інформаційні технології. Дослідження і актуалізація систем.                                                                                            
 

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» 

 

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). 

 
 

 

 

 

 


