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Загальний опис навчальної дисципліни
Анотація курсу. Дисципліна «Інформатика, геоінформатика і системологія» 

спрямована на формування системи знань з комп’ютерного діловодства, 
розрахунків, баз даних, мережі Інтернет, та практичних навиків роботи з 
прикладним програмним забезпеченням. Дисципліна зоорієнтована на вивчення 
таких питань, як: сутність комп’ютерного діловодства; правила створення ділових 
документів; сутність накопичення і обробки спеціалізованої інформації; сутність 
мережевих технологій; застосовування офісного програмного забезпечення для 
створення ділових документів різних стилів та рівня складності; накопичення та 
обробка ділової інформації та використання мережі Інтернет в професійній 
діяльності; накопичення та обробка ділової інформації та використання баз даних в 
професійній діяльності.

Метою вивчення дисципліни є придбання і закріплення знань про принципи 
функціонування обчислювальної техніки, організацію обчислювальних процесів на 
персональних комп’ютерах, програмне забезпечення персональних комп’ютерів і 
комп’ютерних мереж, а також ефективне використання сучасних інформаційно- 
комунікаційних технологій у професіональній діяльності.

Завдання дисципліни полягає у наданні інформації щодо складу сучасного 
комп’ютера, його основних технічних характеристик та можливостей сучасних 
операційних систем Wmdows та їх додатків; навчанні студента: застосовувати 
стандартні пакети прикладних програм у професійній діяльності, синтаксису 
пошукових запитів та можливостей розширеного пошуку; наданні студентам 
теоретичних положень та базових можливостей текстових редакторів, електронних 
таблиць та систем управління базами даних для здійснення професійної діяльності.
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Результати навчання (компетентності)
Компетентності які студент набуде в результаті вивчення дисципліни

Спеціальність Загальні
компетентності (ЗК)

Спеціальні (фахові) 
компетентності (ФК) Результати навчання (PH)

193 «Геодезія 
та землеустрій»

ЗК01. Здатність вчитися 
й оволодівати 
сучасними знаннями. 
ЗК02. Здатність 
застосовувати знання у 
практичних ситуаціях. 
ЗК06. Здатність 
використовувати 
інформаційні та 
комунікаційні 
технології.
ЗК07. Здатність 
працювати автономно. 
ЗК08. Здатність 
працювати в команді.

СК05. Здатність 
застосовувати сучасне 
інформаційне, технічне і 
технологічне забезпечення 
для вирішення складних 
питань геодезії та 
землеустрою.
СК07. Здатність збирати, 
оновлювати,
опрацьовувати, критично 
оцінювати,
інтерпретувати, зберігати, 
оприлюднювати і 
використовувати 
геопросгорові дані та 
метала ні щодо об’єктів 
природного і
техногенного походження.

РНЗ. Доносити до фахівців і нефахівців 
інформацію, ідеї, проблеми, рішення, 
власний досвід та аргументацію.
РН9. Збирати, оцінювати, інтерпретувати 
та використовувати геопросторові дані, 
метадані щодо об’єктів природного і 
техногенного походження, застосовувати 
статистичні методи їхнього аналізу для 
розв’язання спеціалізованих задач у 
сфері геодезії та землеустрою.
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Орієнтовний перелік тем лекцій
1. Поняття про інформаційні технології. Апаратне та програмне забезпечення 

ПК
2. Технології обробки текстових документів
3. Технології обробки табличної інформації
4. Системи і технології управління базами даних
5. Створення запитів
6. Створення форм і звітів

Орієнтовний перелік тем лабораторних занять
1. Робота зі стандартними пакетами ОС Windows
2. Дослідження можливостей текстового процесора зі створення та 

форматування табличної інформаці
3. Дослідження інструментарію форматування текстових документів та засобів 

роботи із графічними об'єктами
4. Робота з електронними таблицями Excel
5. Обчислення в Microsoft Excel
6. Побудова графіків та діаграм в Microsoft Excel
7. Розв’язання прикладних задач в Excel
8. Створення таблиць бази даних
9. Введення даних в таблиці
10. Запити
11. Форми
12. Звіти

Політика курсу
S  Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. За пропуски 
занять без поважної причини здобувач вищої освіти буде неатестований з даної 
дисципліни. Усі пропущені заняття мають бути відпрацьовані під час консультацій 
або на Освітньому порталі університеті.
У Через об’єктивні причини (наприклад, карантин, хвороба, участь у конференції, 
науковому проекті, міжнародному стажуванні) навчання може відбуватись в on-line 
формі на Освітньому порталі ТДАТУ з використанням системи Moodle або за 
посередництва інших інформаційно-комунікаційних платформ чи технологій за 
погодженням із викладачем курсу.
S  Списування під час виконання контрольних заходів, диференційованого заліку та 
екзамену заборонені, зокрема із використанням мобільних гаджетів, комунікаційних 
засобів тощо.
S  Презентації та виступи мають бути авторськими (оригінальними).
S  Здобувач вищої освіти повинен дотримуватися академічної етики: виявляти 

'  дисциплінованість, вихованість, доброзичливість, чесність, відповідальність, 
дбайливо ставитись до обладнання та книжкового фонду ТДАТУ, виконувати графік 
освітнього процесу.
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Рекомендована література
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-є 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.

Гарант освітньої програми Даценко Л.М.
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