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 1. Місце дисципліни в структурі ОПП 
Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни 

1. Вища математика. 
 
Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін:  

1. Програмна інженерія 
2. Управління інформацією та інтелектуальні системи 
3. Соціальні та професійні питання програмування 

 
2. Вимоги до результатів по даній  дисципліні 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 
Знати: 

� зміст інформатики як науки та мати уявлення про її місце в сучасному суспільстві; 
� мати загальні уявлення про склад та функціонування персонального комп’ютера (ПК); 
� мати уявлення про класифікацію та призначення існуючих інформаційних технологій; 
� мати уявлення про принципи функціонування та різноманіття операційних систем, знати 

основи роботи з операційною системою MS  Windows; 
� основні прийоми створення професійно оформлених текстових документів за допомогою 

сучасних текстових процесорів; 
� основні функції електронних таблиць для оформлення табличних даних, знати основні 

функції для виконання різноманітних обчислень, знати функції майстра діаграм для 
проведення графічного аналізу даних за допомогою сучасних електронних процесорів; 

� основні принципи створення, редагування та введення даних при роботі з базами даних за 
допомогою сучасних систем керування базами даних; 

� основні можливості майстра презентацій для представлення результатів інтелектуальної 
діяльності; 

� основи алгоритмізації для створення програмних засобів навчального характеру; 
� історію розвитку інтернет-технологій, мати уявлення про їх місце в сучасному суспільстві 

та окремих галузях господарства; 
� мати уявлення про принципи функціонування WWW, знати основи роботи з  програмам-

браузерами; 
� основні характеристики та користуватись навичками роботи з різними пошуковими 

системами, каталогами ресурсів; 
� знати основні прийоми роботи з сучасними засобами спілкування, користуватись 

навичками пошуку необхідної інформації в мережі Internet. 

Вміти: 
� визначати функціональні можливості персонального комп’ютера, версію операційної 

системи, проводити оцінювання програмного забезпечення на особистому 
комп’ютеризованому робочому місці; 

� організовувати комп’ютерні дані, спираючись на знання про структуру збереження 
документів на комп’ютері. 

� за допомогою текстового процесора MS Word створювати, форматувати та рецензувати 
комплексні текстові документи. 

� за допомогою табличного процесора MS Excel виконувати різноманітні операції з обробки 
даних (обчислення, фільтрації, сортування). 

� за допомогою табличного процесора MS Excel представляти результати обробки даних у 
графічній формі. 

� за допомогою майстра презентацій MS PowerPoint створювати, настроювати і 
демонструвати презентації. 

� за допомогою системи керування базами даних MS Access створювати і редагувати бази 
даних, а також проводити їх нормалізацію. 

� за допомогою системи керування базами даних MS Access проводити нормалізацію баз 
даних. 



� за допомогою системи керування базами даних MS Access організовувати пошук 
інформації в базі даних відповідно до критерію запита; 

� користуватися навичками алгоритмізації при створенні програмних засобів навчального 
характеру; 

� визначати можливості існуючих сервісів Інтернет, характеризувати види підключення ПК 
к Інтернету; 

� здійснювати перегляд Web- сторінок; 
� організовувати пошук інформації в Інтернеті; 
� проводити електронне листування. 

Володіти: 
� методами організації електронного документообігу; 
� методами створення, редагування, форматування, збереження та передачі даних; 
� методами створення, редагування та демонстрації презентацій; 
� методами пошуку інформації за допомогою логічних операторів; 
� методами комунікацій в електронному середовищі. 

3.Зміст робочої програми 
Модуль 1 

• Предмет інформатики, її основні складові. 
• Текстовий процесор Microsoft Word. 
• Табличний процесор Microsoft Excel. 

Модуль 2 
• Презентація результатів інтелектуальної діяльності. 
• Система керування базами даних (СКБД) MS Access. 
• Компоненти ІТ, що реалізують функції комунікації. 
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