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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування 

показників   

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни  

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань: 

20 «Аграрні науки та 

продовольство» 

вибіркова 

Загальна кількість 

годин – 120 годин 
Спеціальність: 

203 «Садівництво та 

виноградарство» 

Курс Семестр 

Змістових модулів – 2 1 2 

Тижневе 

навантаження:  

аудиторних занять –  

3 год. 

самостійна робота 

студента – 6 год. 

Ступінь вищої освіти: 

«Бакалавр»  

Вид занять 
Кількість 

годин  

Лекції  14 год.  

Лабораторні 

заняття  
28 год. 

Практичні 

заняття  
- 

Семінарські 

заняття  
-  

Самостійна 

робота  
78 год. 

Форма контролю: 

диференційований залік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета дисципліни – набуття і закріплення знань про принципи 

побудови та функціонування обчислювальних машин, організацію 

обчислювальних процесів на персональних комп’ютерах та їх 

алгоритмізацію, програмне забезпечення персональних комп’ютерів і 

комп’ютерних мереж, а також ефективне використання сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій у  професіональній діяльності. 

Завдання дисципліни: 

- надати інформацію щодо складу сучасного комп’ютера, його 

основних технічних характеристик та можливостей сучасних операційних 

систем Windows та їх додатків;  

- навчити студента застосовувати стандартні пакети прикладних 

програм у професійній діяльності;  

- надати студентам теоретичні положення та базові можливості 

текстових редакторів, електронних таблиць та систем управління базами 

даних для здійснення професійної діяльності. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати:  

 сутність комп’ютерного діловодства;  

 правила створення ділових документів;  

 сутність накопичення і обробки спеціалізованої інформації;  

 сутність мережевих технологій;  

вміти: 

 застосовувати офісне програмне забезпечення для створення 

ділових документів різних стилів та рівня складності;  

 накопичення та обробки ділової інформації та використовувати  

мережу Інтернет в професійної діяльності;  

 накопичувати та обробляти ділову інформацію та використовувати 

бази даних в професійної діяльності. 

 

 

 



3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Змістовний модуль 1.  

 

Тема 1. Поняття про інформаційні технології. Апаратне та програмне 

забезпечення ПК 

Поняття про інформаційні технології, принципи побудови та 

функціонування комп’ютерів, апаратне забезпечення інформаційних 

процесів, програмне забезпечення інформаційних процесів. 

 

Тема 2. Технології обробки текстових документів 

Текстові редактори, текстові процесори, текстовий процесор MS Word. 

 

Тема 3. Технології обробки табличної інформації 

Загальні відомості, головне вікно та вікна документів, введення та 

редагування даних, форматування комірок, введення формул в комірки 

робочого листа, робота з функціями й формулами, побудова діаграм. 

 

Змістовний модуль 2.  
 

Тема 4. Системи і технології управління базами даних 

Поняття  і види баз даних, нормальні форми баз даних, системи 

управління базами даних, робота з таблицями. 

 

Тема 5. Створення запитів 

Запит, види запитів, створення запитів, пристрій табличної частини, 

умови відбору записів, обчислювані поля і групові операції. 

 

Тема 6. Створення форм і звітів 

Способи створення форм, структура форми, звіти. 



4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Номер 

тижня  
Вид занять  

Тема заняття або 

завдання на 

самостійну 

роботу  

 Кількість   

 годин  

балів  
лк  лаб  

сем.  

(пр.)  
СРС  

Змістовий модуль 1.   

1,2  

Лекція 1  

Поняття про 

інформаційні 

технології. Апаратне 

та програмне 

забезпечення ПК  

2  -  -  -  -  

Лабораторна 

робота 1  

Робота зі 

стандартними 

пакетами ОС 

Windows  

-  2  -  -  5  

Лабораторна 

робота 2  

Дослідження 

можливостей 

текстового процесора 

зі створення та 

форматування 

табличної інформації  

-  2  - - 5 

Самостійна 

робота 1  

Опрацювання 

теоретичного 

матеріалу  
Підготовка до 

лабораторної роботи  

-  -  -  9  3  

 
3,4 

 

Лекція 2  
Технології обробки 

текстових документів  
2   -  -  -  -  

Лабораторна 

робота 3  

Дослідження 

інструментарію 

форматування 

текстових документів 

та засобів роботи із 

графічними об'єктами  

-  2  -  -  5 

Лабораторна 

робота 4  

Робота з 

електронними 

таблицями Excel  
 - 2 - - 5 

Самостійна 

робота 2  

Опрацювання 

теоретичного 

матеріалу 

Підготовка до 

лабораторної роботи 

-   -  -  9  3 



5,6,7 

Лекція 3 
Технології обробки 
табличної інформації 

3 - - - - 

Лабораторна 

робота 5  
Обчислення в 

Microsoft Excel  
-  4  -  -  5  

Лабораторна 

робота 6  

Побудова графіків та 

діаграм в Microsoft 

Excel  
-  2 - - 5  

Самостійна 

робота 3 

Опрацювання 

теоретичного 

матеріалу  

Підготовка до 

лабораторної роботи 

-  -  -  12  4 

8,9  

Самостійна 

робота 4   
Підготовка до ПМК1  - - - 9 -  

ПМК 1  
Підсумковий 

контроль за змістовий 

модуль 1  
-  -  -  -  10  

Всього за змістовий модуль 1: 60 год. 7 14 - 39 50 

Змістовий модуль 2.  

10,11,12 

Лекція 4 
Системи і технології 

управління базами 

даних  
3 -  -  -  -  

Лабораторна 

робота 7  

Розв’язання 

прикладних задач в 

Excel  
-  4 -  -  5  

Лабораторна 

робота 8  
Створення таблиць 

бази даних  
-  2  -  -  5 

Самостійна 

робота 4 

Опрацювання 

теоретичного 

матеріалу 

Підготовка до 

лабораторної роботи  

-  -  -  10  3 

13,14  

Лекція 5   Створення запитів  2 -  -  -  -  

Лабораторна 

робота 9  
Введення даних в 

таблиці  
-  2  -  -  5 

Лабораторна 

робота 10  
Запити  -  2  -  -  5  

Самостійна 

робота 9  

Опрацювання 

теоретичного 

матеріалу 

Підготовка до 

лабораторної роботи  

-  -  -  10 3 

15,16  Лекція 6  
Створення форм і  

звітів  
2  -  -  -  -  



Лабораторна 

робота 11   
Форми  -  2  -  -  5 

Лабораторна 

робота 12  
Звіти  -  2  -  -  5 

Самостійна 
робота 10 

Опрацювання 
теоретичного 

матеріалу 

Підготовка до 

лабораторної роботи 

- - - 10 4 

17,18  

Самостійна 

робота 11  
Підготовка до ПМК2  -  -  -  9 -  

ПМК 2  
Підсумковий 

контроль за змістовий 

модуль 2  
-  -  -  -  10  

Всього за змістовий модуль 2: 60 год. 7 14 - 39 50 

   Всього з навчальної дисципліни 60+60 = 120 год.      100 

 

  



5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВІ 

МОДУЛЬНІ КОНТРОЛІ 

 

Підсумковий модульний контроль 1 

 

1. Windows. Операційна система. Основні об'єкти Робочого стола. Вікно 

Windows. Прийоми роботи з вікнами.  

2. Windows. Поняття файлу й папки. Типи файлів. Прийоми створення 

файлів і папок.  

3. Windows. Основні операції з файлами: копіювання, переміщення, 

видалення. Програма Провідник.  

4. Windows. Способи запуску програми. Встановлення та видалення 

програм.  

5. Сервісні програми Windows.  

6. Windows. Настроювання системи.  

7. Word. Основні елементи вікна. Прийоми редагування.  

8. Word. Форматування шрифту й абзацу. Списки. Табуляція.  

9. Word. Таблиці. Прийоми роботи з таблицями.  

10. Word. Формули. Панель інструментів Формула. Малюнки. Панель  

інструментів Малювання.  

11. Word. Шаблони документів. Колонтитули.  

12. Word. Настроювання системи. 

13. Excel. Робоча книга й робочий лист. Операції із книгами й листами.  

14. Excel. Уведення даних. Автозаповнення. Формати ячеек.  

15. Excel. Формули. Функції.   

16. Excel. Діаграми. Створення діаграм. Елементи діаграм.  

17. Excel. Сортування й фільтрація даних. Проміжні підсумки. Зведена 

таблиця.  

 

Підсумковий модульний контроль 2 

 

1. Access.  Поняття  бази  даних.  Основні  об'єкти  бази  даних.  Поняття  

таблиці.  Структура таблиці.  

2. Access.  Створення  нової  бази  даних.  Створення  таблиць.  Режими  

роботи  з таблицями.  

3. Access.  Типи  даних  таблиць.  Властивості  полів  таблиць.  Ключові  

поля. Індекси.  

4. Access.  Фільтрація  й  сортування  даних.  Робітниче  середовище  

Microsoft Access.  



5. Access. Зв'язки між таблицями. Види зв'язків. Види запитів. Способи 

створення запитів.  

6. Access.  Види  з'єднань.  Запити  з  параметрами.  Виконання  запиту.  

Унікальні значення й унікальні записи.  

7. Access. Поля, що обчислюють, у запитах. Використання виражень у 

запитах.  

8. Access. Оператори для створення виражень. Функції Access.  

9. Access. Звіти. Створення звіту. Основні елементи звіту.  

10. Access. Форми. Створення форми. Основні елементи форм.  

11. Access. Макроси. Використання макросів  

 

  



6. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

БАЗОВА 

 

1. Артемова, С. В. Информатика: учебник / С. В. Артемова. - Электрон. 

текстовые дан. - Тамбов : Ч. 1 / С. В. Артемова ; ТГТУ. - 2001 – 160 с.  

2. Информатика и информационные технологии [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Ю. Д. Романова [и др.] ; под ред. Ю. Д. Романовой. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - М. : ЭКСМО, 2008. - 1 

файл ; 592 с.   

3. Інформатика та комп'ютерна техніка в лабораторних роботах [Текст] : 

навч. посібник : у 3-х ч. : рекомендовано МОН України / П. І. Бабій [та 

ін.] ; за ред. Т. М. Валецької ; КНТЕУ, Чернівецький торговельно-

економічний інститут. - К. : Центр навчальної літератури, 2004     

4. Коннолли, Т.Базы данных: проектирование, реализация и сопровождение. 

Теория и практика [Текст] : пер. с англ. / Т. Коннолли, К. Бегг, А. 

Страчан. - 2-е изд., испр. и доп. - М. ; СПб. ; К. : Вильямс, 2001. - 1112 с.   

5. Стоцкий, Ю. Office 2010. Самоучитель. [Электронный ресурс] / Ю. 

Стоцкий, А. Васильев, И. Телина. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : 

Питер , 2011.  

 

7. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

1. Методичний кабінет кафедри «Комп’ютерні науки» (1.304а) 

2. Освітній портал ТДАТУ: http://op.tsatu.edu.ua/ 

3. Наукова бібліотека ТДАТУ: http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka/ 

4. Сайт кафедри «Комп’ютерні науки»:  http://www.tsatu.edu.ua/kn/ 


