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 ВСТУП 
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Інформатика та комп’ютерна техніка” 

складена  відповідно до освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста спеціальності 
5.03050702 «Комерційна діяльність», 5.03050901 «Бухгалтерський облік» 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є засоби комп'ютерної техніки, формалізація 
сучасних інформаційних процесів, вивчення структури апаратного забезпечення, роботи з прикладними 
програмами. 

Міждисциплінарні зв’язки: Математика. Інформатика. 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

Змістовий модуль 1. Вступ.  
Змістовий модуль 2.  Апаратне та програмне забезпечення персональних комп’ютерів 
Змістовий модуль   3. Робота з Microsoft Word 2007 та Excel 2007 
Змістовий модуль  4. Сучасні комп’ютерні технології обробки даних 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Метою вивчення дисципліни "Інформатика та комп’ютерна техніка" є: 

Засвоїти та закріпити  знання з основних понять, будови ЕОМ, програмного забезпечення, 
принципи опрацювання інформації за допомогою обчислювальної техніки.  

На вивчення цієї дисципліни розраховано 2 семестри та кількість годин 108 
У процесі опанування програмою дисципліни "Інформатика та комп’ютерна техніка" учні 

набувають знань і вмінь: 
 користуватися програмною документацією, за допомогою якої відбирати підходящу для 

розв'язання задачі програму, вибирати і використовувати готову прикладну програму для розв'язання 
конкретної задачі (загального призначення, використовуючи їх як допоміжний засіб при формуванні 
навичок, передбачених програмами з різних шкільних дисциплін); 

 працювати з текстовим редактором для написання, перегляду, редагування творів, рефератів, 
статей тощо; 

 визначати типи задач, що розв'язуються за допомогою електронних таблиць, створювати та 
використовувати електронні таблиці для їх розв’язання; 

 виконувати правила експлуатації та дотримуватися дисципліни при роботі з комп'ютерами і 
програмами (наприклад, студенти не повинні псувати обладнання, знищувати дані чи програми 
інших користувачів, зумисне викликати збій програмного забезпечення). 

Навички використання інформаційних технологій передбачають уміння працювати з готовими 
програмними засобами: інформаційно-пошуковими системами, редакторами текстів, електронними 
таблицями  та службою Інтернет. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 108 годин/________ кредитів ECTS. 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Змістовий модуль 1. Вступ.  
  Техніка безпеки у комп’ютерному аудиторії. Визначення Інформатика, Інформатика та 
комп’ютерна техніка. Поняття інформація. Форми подання інформації в природі. Властивості 
інформації. Інформаційні ресурси та процеси. Носії інформації. Інформаційні технології. 
  Поняття коду та кодування інформації. Кодування текстової, графічної та звукової  інформації. 
Одиниці виміру інформації. Поняття про інформаційну систему. Властивості інформаційної системи. 
Структура інформаційної системи. Класифікація інформаційних систем.  

Змістовий модуль 2. Апаратне та програмне забезпечення персональних комп’ютерів 
Загальні поняття архітектура комп’ютера. Склад системного блоку. Призначення пристроїв і 

принципи їх взаємодії. Шинний інтерфейс материнської плати. Мікропроцесор та характеристика 
мікропроцесорів. Пристрої введення  та виведення інформації. Види пам’яті.   
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Визначення операційної системи. Основні функції ОС. Основні складові ОС. Класифікація ОС. 
Коротка історія ОС. Властивості ОС Windows.  Ключові функції ОС Windows. Коротка 
характеристика версій Windows.  

Поняття програма, програмне забезпечення. Схематична структура рівнів програмного 
забезпечення. Характеристика базового рівня програмного забезпечення. Характеристика системного 
рівня програмного забезпечення. Характеристика службового рівня програмного забезпечення. 
Класифікація службових ПЗ. Характеристика прикладного програмного забезпечення. Класифікація 
прикладного ПЗ. 

Поняття сервісне програмне забезпечення. Функціональні засоби СПЗ. Утиліти. Перевірка 
диска. Дефрагмендація диска. Відновлення системи. Очистка диска. Форматування диска. 
Архіватори. Створення архіву. Додавання файлів до архіву. Комп’ютерні віруси та методи боротьби з 
ними. Основні джерела вірусів. Ознаки зараження вірусами. Типи антивірусних програм.  

Змістовий модуль 3.  Робота з Microsoft Word 2007 та Excel 2007 
Класифікація текстових редакторів. Загальні визначення та поняття текстового процесора 

Microsoft Word. Режими перегляду документів. Редагування та форматування тексту. Форматування 
абзаців, символів та списків. Створення та оформлення таблиць. Редагування та форматування 
таблиць у текстовому редакторі. Виконання обчислень у таблиці за допомогою формул та функцій у 
текстовому редакторі. Виконання обчислень у текстовому редакторі за допомогою закладок. Вставка 
листа з Excel. Загальні поняття форми та їх створення і використання у текстовому редакторі Word. 

Загальні відомості та структура вікна програми Excel.  Робота з аркушами та книгами. Робота з 
декількома робочими аркушами. Форматування та редагування таблиць. Основні дії з клітинками та 
стовпчиками в таблиці. Редагування та форматування даних у таблиці. Введення та редагування 
формул табличного процесора. Використання посилань на комірки. Абсолютні та відносні посилання 
на комірки.  Майстер функцій. Використання фінансових функцій. Управління даними за допомогою 
функцій робочого аркуша. Створення та налагодження діаграм. Склад діаграми. Настройка 
параметрів діаграми. 

Поняття й призначення систем керування базами даних. Огляд реляційної моделі даних. 
Поняття відношення, атрибута, ключа, зв’язку. Класифікація зв’язків за множинністю та повнотою. 
Правила побудови моделі даних предметної області. 

Поняття таблиці, поля, запису. Основні етапи роботи з базами даних у середовищі системи 
керування базами даних. Відображення моделі «сутність-зв’язок» на базу даних. Властивості полів, 
типи даних. Введення даних у таблиці. Сортування, пошук і фільтрація даних.  

Поняття запиту до реляційної бази даних. Створення таблиць, форм, запитів і звітів за 
допомогою майстрів.  

Змістовий модуль   4. Сучасні комп’ютерні технології обробки даних 
Основи створення комп’ютерних публікацій.  Публікації, комп’ютерні публікації. Основні 

можливості настільних видавничих систем. Загальна характеристика використання системи Microsoft 
Publisher. Запуск та вікно програми.   

Робота з стандартними шаблонами програми. Особливості роботи з текстовими та графічними 
об’єктами в Publisher. Введення, форматування  та редагування об’єктів. Збереження та друк 
публікації.  

Основи мови HTML. Основні теги структури сторінки. Теги форматування тексту та створення 
списків, таблиць, гіперпосилань, зображень. Основні етапи створення сайту. Вибір безкоштовного 
хостингу. Компонування сайту. Внутрішній лист сайту. Розміщення сайту в сіті. Розкрутка сайту. 
Розміщення рахівниці перегляду.  

Основні поняття вікіпедія.  Історія виникнення вікіпедії. Ціль створення. Реєстрація у вікі. 
Створення та редагування статей. Створення та редагування даних у вікі сторінці.  
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3. Рекомендована література 

Базова 
 

1. Дибкова Л.М. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навч. посіб. – К.: Академвидавництво, 2005. 
– 592 с.  

2. Морзе Н. В. Інформатика. Підручник для 10 -11 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Н. 
В. Морзе, В. П. Вембер, О. Г. Кузмінська. – Київ, «Школяр», 2010 

3. Ривкінд Й. А., Лисенко Т.І., Чернікова Л. А., Шакотько В. В. Інформатика: 10 кл. : підруч.  для 
загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарт / Й. А. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л. А.Чернікова, В. В. 
Шакотько. – К. : Генеза, 2010. – 304 с. 

Допоміжна  
1. Володіна І. Л. Інформатик: підруч.  Для 10 кл. загальноосвіт. навч. закладів:  рівень стандарту:   у 

2 ч. /І. Л. Володіна, В. В. Володін. —  Х. : Гімназія,  2010. — Ч. 1.— 352 с.  
2. Володіна І. Л. Інформатик: підруч. Для 11 кл. загальноосвіт. навч. закладів: академічний 

рівень: у 2 ч. /   І. Л. Володіна, В. В. Володін. —  Х. : Гімназія,  2011. — Ч. 1.— 400 с. 
3. Володіна І. Л. Інформатика: Підручник для 9 кл. загальноосвітніх навчальних закладів /   І. Л. 

Володіна, В. В. Володін.  —  X.: Гімназія,  2009.  — 384 с. 
4. Глинський Я. М. Інформатика: 10 – 11 класи: Навч. посіб.: У2 ч. – Ч.1. Алгоритмізація та 

програмування. – 6-те вид / Я. М. Глинський. - Львів: СПД Глиський, 2006. – 256 с.  
5. Глинський Я. М. Інформатика: 10 – 11 класи: Навч. посіб.: У2 ч. – Ч.2. Інформаційні технології. – 

6-те вид / Я. М. Глинський. - Львів: СПД Глиський, 2006. – 264 с. Глинський Я.М. Практикум з 
інформатики: Навч. Посібник. – 9-те вид., оновл. - Львів:  СПД Глиський, 2006. –    296 с.  

6. Гуревич Р.С., Шестопалюк О.В., Кадемія М.Ю., Кобися А.П., Кобися В.М. «Сучасні інформаційні 

технології та їхнє використання»: навчальний посібник для учнів шкіл, студентів педагогічних 

ВНЗ – Вінниця 2006.-627 с.  

7. Зарецька І. Т. та ін. Інформатика: Підручник для 10 — 11 кл. загальноосвіт. навч. закладів / І. Т. 
Зарецька,  А. М. Гуржій, О. Ю. Соколов. У 2-х част. — Х.: Факт, 2004.— 392 с. 

8. Морзе Н. В. Інформатика: підручник для 11 кл/ Н. В. Морзе, О. В. Барна, В. П. Вембер, О. Г. 
Кузмінська. – К.: УВЦ «Школяр», 2011. — 304 с.: іл. 

9. Морзе Н. В. Інформатика: підручник для 9 кл/ Н. В. Морзе, В. П. Вембер, О. Г. Кузмінська. – К.: 
УВЦ «Школяр», 2009. — 344 с.: іл. 

10. Ривкінд Й. А. Інформатика: 10 кл. : підруч.  для загальноосвіт. навч. закл.: академ. рівень, 
профільн. рівень / Й. А. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л. А.Чернікова, В. В. Шакотько. –  К. : Генеза, 
2010. – 304 с. 

11. Ривкінд Й. А. Інформатика: 11 кл. : підруч.  для загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарт / Й. А. 
Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л. А.Чернікова, В. В. Шакотько. – К. : Генеза, 2010. – 304 с. 

12. Ривкінд Й. А. Інформатика: 11 кл. : підруч.  для загальноосвіт. навч. закл.: академ. рівень, 
профільн. рівень/ Й. А. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л. А.Чернікова, В. В. Шакотько. –  К. : Генеза, 2010. 
– 304 с. 

13. Ривкінд Й.Я. Інформатика : 9 кл. : підруч. для загальноосвіт. навч. закл / Й. А. Ривкінд, Т.І. 
Лисенко, Л. А.Чернікова, В. В. Шакотько. –  К. : Генеза, 2009. – 296 с.  

 
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік 
5.  Засоби діагностики успішності навчання: фронтальне та індивідуальне опитування; перевірка 

домашнього завдання, модульні контрольні роботи, тестування, написання самостійних робіт, перевірка 
практичних робіт методом захисту студентом роботи. 


