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ВСТУП 

Програма навчальної дисципліни “Основи інформатики і комп’ютерної техніки” складена 

відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки: 

Європейські студії;Філософія;  

спеціальності (напряму):   033 Філософія_ 

спеціалізації-  

Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни: 

Систематизувати знання, які були отримані з інформатики у школі, навчити студентів 

принципам роботи з основними типами програмних систем, які необхідні сучасному 

спеціалісту. Особливу увагу приділено вивченню операційної системи Windows і пакету 

офісних програм Microsoft Office. 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни 

знати: базові принципи комп’ютерних технологій, особливості операційної системи та 

управління файлами. 

вміти: використовувати сучасні комп’ютерні технології на рівні кваліфікованого 

користувача персонального комп’ютера, а саме: створювати документи за допомогою 

текстового процесора, використовувати електронні таблиці, зберігати та обробляти 

інформацію в базах даних, працювати в мережі Internet. 

1.3. Кількість кредитів-3 кредити 

1.4.Загальна кількість годин-90 год 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни  
 

Нормативна / за вибором  
 

Денна форма навчання  Заочна (дистанційна) форма навчання  

Рік підготовки 

2-й   

 Семестр 

3-й   

 Лекції 

22год.   

Практичні, семінарські заняття 

10 год.   

Лабораторні заняття 

-   

Самостійна робота, у тому числі 

58год.   

Індивідуальні завдання  
-  

 
1.5. Заплановані результати навчання 

Студент стає кваліфікованим користувачем персонального комп’ютера, 

 набуває навиків збору інформації та аналізування,  

вміло формалізує математичну  задачу для подальшої реалізації на комп’ютері. 
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2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Розділ 1. Поняття інформатики та інформації. Створення документів за 

допомогою текстового процесора Microsoft  Word.  

Тема 1. Форматування документа. Архітектура ПК. Предмет та основні поняття 

інформатики. Архітектура персонального комп'ютера. Операційна система 

Windows.Стандартні елементи Windows. 

Зміст: Розглядається  можливість використання різноманітних шрифтів символів; 

роботу з пропорціональними шрифтами; завдання довільних міжрядкових та 

міжсимвольних інтервалів; автоматичний переніс слів на нову сторінку та рядок; 

автоматичну нумерацію сторінок; вирівнювання країв абзацу , виставлення проміжків 

до і після абзацу; перевірка правопису, орфографії, синонімів. 

Тема 2. Створення списків і таблиць.  

Зміст: Розглядаються засоби оформлення таблиць та засоби створення списків. 

Тема 3. Автоматичний зміст. Стилі. 

Зміст: Розглядається способи створення стилів та автоматичного змісту. 

Тема 4. Робота з графікою. Вставка формул і символів. Робота з графікою.Вставка 

формул і символівю Злиття документів.Електроннія форми. Шаблони. 

Зміст: Розглядається створення математичних формул та вставка діаграм . Додавання  в 

документ малюнків, схем. 

Розділ 2. Створення таблиць за допомогою табличного процесора Microsoft Excel.  

Тема 1. Робота з комірками, аркушами. Форматування комірок.  

Зміст: Ефективний аналіз і обробка даних.Багаті засоби форматування та відображення    

даних. Використання природної мови у написанні формул. 

Тема 2. Використання формул та функцій.  

Зміст: Проведення різних обчислень з використанням могутнього апарата функцій і 

формул. 

Тема 3. Виконання розрахунків у таблицях . 

Зміст: Розглядається стандартний набір математичних і бухгалтерських функцій; 

Тема 4. Побудова діаграм , графіків, спарклайнів. 

Зміст: Розглядається всі можливі засоби візуального відображення даних. 

Тема 5.Сортування та фільтрація у таблицях. 

Зміст: Розглядаються можливості сортування даних; 

Тема 6.Зведені таблиці.  

Розділ 3.Основи створення web-сторінки 

Тема 1. HTML: створення списків. 

Тема 2. HTML: таблиць, фреймів. 

Розділ 4. Зберігання та обробка інформації за допомогою СУБД MS Access.  

Тема 1. Побудова концептуальної моделі Бази Даних. Створення таблиць та зв’язків 

між ними. 

Тема 2. Створення форм 

Тема 3. Створення звітів. Створення запитів. 
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3. Структура навчальної дисципліни  
 
 

Назви розділів       Кількість годин       

  денна форма     заочна форма  

 усього   у тому числі  усього   у тому числі  

  л п лаб. інд.  с. р.  л п  лаб. інд. с. р. 

1 2 3 4  5  6  7 8 9 10  11 12 13 

     Розділ 1.         

Разом за розділом 1 20 6 3      11 - - -  - - - 

     Розділ 2.         

Разом за розділом 2 30 8 5      17 - - -  - - - 

     Розділ  3.          

Разом за розділом 3 20 4 2      14 - - -  - - - 

     Розділ  4.          

Разом за розділом 4 20 4 0      16 - - -  - - - 

Усього годин 90 22 10      58 - - -  - - - 
 

 

 

 

 

 

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять  
№ Назва теми Кількість  

з/п   годин 

1 Форматування документа в Microsoft Word 1 

2 

Створення списків і таблиць. 

Автоматичний зміст. Стилі.  1 

3 

Робота з графікою. Вставка 

формул і символів.  1 

5 MS Excel: Робота з комірками, аркушами. Форматування комірок 1 

6 

Використання формул та 

функцій.  1 

7 

Виконання розрахунків у 

таблицях .  1 

8 Побудова діаграм , графіків, спарклайнів. 1 

9 

Сортування та фільтрація у таблицях. Зведені таблиці. Злиття 

документів. 1 

11 HTML: створення списків.  1 

12 HTML: таблиць, фреймів.  1 

 Разом  10 

 5. Завдання для самостійної робота  

   

№ Види, зміст самостійної роботи Кількість  

з/п   годин 

1. 1 

Розв'язування типових задач по темі: « 

Форматування документа: розбиття на розділи, вставка номерів 

сторінок.» 2 
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2. 2 

Розв'язування типових задач по темі: « 

Форматування документа: колонтитули, колонки, виноски, 

параметри сторінки, лінійка» 5 

3.  

Розв'язування типових задач по темі: « 

Форматування документа (зміст, предметний покажчик)» 2 

4.  Розв'язування типових задач по темі: «Вставка діаграм.» 4 

5.  Розв'язування типових задач по темі: «Вставка формул.» 5 

6.  Опрацювання першоджерел по темі: «Вставка символів.» 2 

7.  Опрацювання першоджерел по темі: «Створення шаблонів і форм.» 2 

8.  

Опрацювання першоджерел по темі: «Підготовка документу до 

друку.» 2 

9.  Опрацювання першоджерел по темі: «Злиття документів» 2 

10.  

Розв'язування типових задач по темі: «Робота з комірками, 

аркушами.» 2 

11.  Опрацювання першоджерел  по темі: «Форматування комірок» 2 

12.  

Розв'язування творчих завдань по темі: «Використання формул та 

функцій» 5 

13.  Розв'язування творчих завдань по темі: «Створення діаграм.» 1 

14.  
Опрацювання першоджерел по темі: «Сортування, та фільтрація у 

таблицях. Умовне форматування.» 2 

15.  

Опрацювання першоджерел по темі: « 

Експорт таблиць. Підготовка документу до друку» 5 

16.  

Розв'язування творчих завдань по темі: « 

Побудова концептуальної моделі Бази Даних. Створення таблиць та 

зв’язків між ними.» 5 

17.  

Розв'язування творчих завдань по темі: « 

Створення запитів.» 5 

18.  
Розв'язування творчих завдань по темі: « 

Створення звітів. Створення форм.» 

5 

 

 Разом 58 
 

 

6. Індивідуальні завдання 

Індивідуальні завдання планом навчальної дисципліни не передбачаються.  

 

7. Методи навчання 

I Методи , які використовує викладач: 

1) демонстрація; 

2) пояснення; 

3) організація самостійного пошуку інформації сстудентами; 

4) контроль; 

II Методи , які використовуєстудент: 

1) ознайомлення; 

2) осмислення; 

3) самоконтроль; 

 

8. Методи контролю 

Поточний контроль: Відповіді студентів на практичних заняттях, звіти по самостійних 

роботах, самонавчання, виконання практичних робіт, доповіді або реферати на практичних 

заняттях за однією з тем, вказаних у списку самостійної роботи. 

Підсумковий контроль: залікова робота у письмовій формі. 
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9.Схема нарахування балів 
 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання   

    
  Контроль

на   

 

 

      

робота, Індивідуаль

не 

 

Сума 

       заліков

а 

Розділ 1 Розділ 2 

  передбаче

на Разом Розділ 3 Розділ 4 

завдання робота 

 

      навчальн

им 

  

          

      планом     

Т1, Т2, 
Т3,Т4 Т1-Т2 

Т1,Т2 Т1, Т2, 

Т3 

 Теми 

всіх 

розділів -    

20 20 5 5 10 - 60 40 100 

Т1, Т2 ...  – теми розділів. 
 

Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види навчальної 

Оцінка  

   

для чотирирівневої  

 

для дворівневої 

діяльності протягом семестру  

 

 

шкали  

шкали оцінювання  

 

  

оцінювання    

90 – 100 відмінно   

70-89 добре  

зараховано    

50-69 задовільно   

    

1-49 незадовільно  не зараховано   
 

 

9. Рекомендована література 

1. Вступ до інформаційних технологій : метод. посіб. для викл. і студ. / [За ред.: 

Зарецької І. Т., Владимирової М. В.]. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2006. – 364 с. 

2. Бакушевич, Я. М. Iнформатика та комп'ютерна технiка : навч. посiб. : / 

Я. М. Бакушевич, Ю. Б. Капацiла. – Львів : Магнолія, 2009. – 311 с. : iл. – (Вища освiта в 

Українi). 

3. Войтюшенко Н. М. Iнформатика i комп'ютерна технiка : навч. посiб. для вузiв / Н. М. 

Войтюшенко, А. І. Остапець. – 2-ге вид. – К. : ЦУЛ, 2009. – 563 с. : iл.  

 

10.Основна література 

 

1. Глушаков С.И., Сурядный А.С. Microsoft Excel XP. – Фолио 2006. - 510 c. 
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2. Глушаков С.И., Ломотько Д.В. Базы данных. – Фолио 2001. - 510 c.  
Допоміжна література 

1.  Подпалов Ю.Л. Парад автофигур // Інформатика в школі, №4(100) квітень 2017 – 

Харків, видавництво Основа 

2. Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 

забезпечення Берко А. Ю. Системи баз даних та знань. Книга 2. Системи управління 

базами даних та знань : навч. посіб. / Берко А. Ю., Верес О. М., Пасіч-  ник В. В. – 

Львів : Магнолія-2006, 2012. – 584 с. 

3. Гайна Г. А. Основи проектування баз даних : навч. посіб. / Гайна Г. А. – К.: 

Кондор, 2008. – 200 с. 

4. Грицунов О. В. Інформаційні системи та технології : навч. посіб. / Грицу- нов О. 

В. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 222 с. 

5. Емельянов С. Л.Основы построения баз данных: учебно-метод. пособие / 

Емельянов С. Л., Якутко В. Ф., Логинова Н. И. – Одесса: Юридическая литература, 

2006. – 248 с. 

6. Завадський І. О. Основи баз даних : навч. посіб. / Завадський І. О. – К.: Видавець 

І. О. Завадський, 2011. – 192 с. 

7. Зарицька О. Л. Бази даних та інформаційні системи : метод. посіб. / Зари- цька 

О. Л. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – 132 с. 

8. Кузнецов С. Базы данных. Вводный курс [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://citforum.ru/database/advanced_intro. – Название с экрана. 

9. Основи баз даних. СУБД Access 2010 (2013): навч. посіб. / [Д. А. Покри- шень, 

Ю. О. Крєпкий, І. Т. Атрошенко та ін.] – Чернігів : ТОВ НВП «Ін- терсервіс», 2013. – 

225 с. 

10. Павлов А. Н. Пособие для поддержки практических работ по освоению 

возможностей СУБД Access 2010 / Павлов А. Н. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://pavlov-rags.narod.ru/Accsess2010. – Название с экрана. 

11. Створення зв’язку [Електронний ресурс]. – Режим

 доступу: https://support.office.com/uk-UA/article/Створення-зв-язку-40c998dd-4875- 

4da4-98c8-8ac8f109b85b. – Назва з екрану. 

12. Трофименко Е. Г. Работа в MS Excel : метод. указания для лаб. и практ. работ. / 

Трофименко Е. Г., Швайко И. Г., Северин Н. В. – Одесса: ИЦ ОНАС им. А.С. Попова, 

2013. – 140 с. 

13. Трофименко Е. Г. Создание и обработка баз данных : курс лекций / Тро- фименко Е. 

Г., Буката Л. Н., Швайко И. Г. – Одесса: ОНАС им. А.С. По- пова, 2014. – 140 с. 

http://citforum.ru/database/advanced_intro
http://pavlov-rags.narod.ru/Accsess2010

