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Загальний опис навчальної дисципліни

Анотація курсу. Дисципліна „Комп’ютери та комп’ютерні технології” 
викладається для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 
141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» на 1 курсі у 1 се
местрі. Метою дисципліни “Комп’ютери та комп’ютерні технології” (ККТ) є 
отримання студентами знань із галузі комп’ютерної техніки, програмного за
безпечення, розробки алгоритмів та програмування, набуття практичних нави
чок роботи на ПК із застосуванням сучасних пакетів прикладних програм зага
льного та спеціального призначення, реалізації алгоритмів обробки інформації 
на алгоритмічній мові. Завданням дисципліни “Комп’ютери та комп’ютерні те
хнології” є вивчення загальних положень роботи в офісних пакетах Microsoft 
Word та Microsoft Excel, а також набуття глибоких навичок їх практичного за
стосування для розв’язання поточних проблем та інженерних задач. Крім того 
вивчення та ознайомлення з основами алгоритмізації за допомогою мови Visual 
Basic.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: ар
хітектуру та принципи функціонування ПК; основні поняття про інформаційну 
систему та її можливості; технологію роботи в операційних системах та про
грамного забезпечення ЕОМ; склад, призначення та основні функції текстового 
процесора та можливості їх використання у майбутній професійній діяльності; 
склад, призначення та основні функції табличного процесора та можливості їх 
використання у майбутній професійній діяльності.
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У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти: 
використовувати офісну техніку у майбутній професійній діяльності; працюва
ти в середовищі операційних оболонок та з програмним забезпеченням ГЖ; ко
ристуватись прикладними програмами MS Office; користуватися базовими 
прийомами роботи в середовищі електронних таблиць.

Мета дисципліни „Комп’ютери та комп’ютерні технології” -  формування 
системи знань з комп’ютерного діловодства та практичних навиків роботи з 
прикладним програмним забезпеченням. Надання теоретичних знань, пов'яза
них з роботою з програмами офісного пакету Microsoft Office. Мати уявлення 
про основні тенденції розвитку сучасних інформаційних технологій. Надання 
теоретичних знань, пов'язаних з питаннями та принципами робот у пакеті 
Office: у текстовому редакторі Word та електронними таблицями Excel.

Завдання дисципліни „Комп’ютери та комп’ютерні технології” - навчити 
студентів застосовувати основні прийоми та методи, а також практичні навики 
роботи з прикладним програмним забезпеченням. Навчити студентів принци
пам роботи з основними програмами офісного пакету Microsoft Office: у текс
товому редакторі Word та електронними таблицями Excel.

Результати навчання (компетентності)
Компетентності, які студент набуде в результаті вивчення дисципліни

Спеціальність
Загальні ком

петентності 
(ЗК)

Спеціальні 
(фахові) компе
тентності (ФК)

Результати
навчання

(РН)
141 „Електроенер

гетика, електротех
ніка та електроме

ханіка”

ЗК2. Здатність 
застосовувати 
знання у практи
чних ситуаціях. 
ЗК5. Здатність до 
пошуку, оброб
лення та аналізу 
інформації з різ
них джерел.
ЗК6. Здатність 
виявляти, стави
ти та вирішувати 
проблеми.
ЗК8. Здатність 
працювати авто
номно.

ФК1. Здатність ви
рішувати практич
ні задачі із засто
суванням систем 
автоматизованого 
проектування і ро
зрахунків.

РН6. Застосовувати 
прикладне програмне 
забезпечення, мікрокон- 
тролери та мікропроце
сорну техніку для вирі
шення практичних про
блем у професійній дія
льності
РН17. Розв’язувати 
складні спеціалізовані 
задачі з проектування і 
технічного обслугову
вання електромеханіч
них систем,електроус
таткування електричних 
станцій, підстанцій, си
стем та мереж 
РН18. Вміти самостійно 
вчитися, опановувати 
нові знання і вдоскона
лювати навички роботи
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сучасним обладнанням, 
вимірювальною техні-



з

кою та прикладним 
програмним забезпе
ченням

Орієнтовний перелік тем лекцій

1. Робота з текстом у Microsoft Word
2. Робота зі списками у Microsoft Word
3. Робота з таблицями у Microsoft Word
4. Робота з формулами у Microsoft Word
5. Введення в електронні таблиці Microsoft Excel
6. Робота у Microsoft Excel
7. Робота з формулами у Microsoft Excel
8. Особливості роботи та виведення графічної інформації
9. Принципи побудови діаграм і графіків у Microsoft Excel 
10.Знайомство з Visual Basic
11 .Visual Basic. Введення. Опис основних елементів керування 
12.Основи програмування на VB. Функції
13. Розгалужені алгоритми
14. Масиви

Орієнтовний перелік тем лабораторних занять
f

1. Word. Редагування тексту. Робота зі списками. Microsoft Word. Робота 
зі списками.

2. Робота з таблицями. Робота з формулами. Робота з рисунками. Робота 
з формулами у Microsoft Word.

3. Робота з електронними таблицями
4. Обчислення в Microsoft Excel
5. Функції в Microsoft Excel
6. Побудова графіків та діаграм в Microsoft Excel
7. Елементи керування у Visual Basic
8. Розробка лінійної програми у Visual Basic
9. Розгалужені програми у Visual Basic
10. Циклічні програми у Visual Basic
11. Масиви у Visual Basic

Політика курсу
V 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 консуль
тацій або на Освітньому порталі університеті.
V Через об’єктивні причини (наприклад, карантин, хвороба, участь у конфере
нції, науковому проекті, міжнародному стажуванні) навчання може відбуватись
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в on-line формі на Освітньому порталі ТДАТУ з використанням системи Moodle 
або за посередництва інших інформаційно-комунікаційних платформ чи техно
логій за погодженням із викладачем курсу.
V Списування під час виконання контрольних заходів, диференційованого за
ліку та екзамену заборонені, зокрема із використанням мобільних гаджетів, ко
мунікаційних засобів тощо.
V Презентації та виступи мають бути авторськими (оригінальними).
V 3добувач 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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Гарант освітньої програми


