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Кількість кредитів З
Загальна кількість годин 90

Загальний опис навчальної дисципліни
Анотація курсу. Дисципліна „Комп’ютери та комп’ютерні технології” ви

кладається для здобувачів ступеня вищої освіти „Бакалавр” зі спеціальності 208 
«Агроінженерія» на 1 курсі у 1 семестрі.

Мета дисципліни „Комп’ютери та комп’ютерні технології’” -  формування 
системи знань з комп’ютерного діловодства та практичних навиків роботи з прик
ладним програмним забезпеченням. Надання теоретичних знань, пов'язаних з ро
ботою 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 Microsoft 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 принципам 
роботи з основними програмами офісного пакету Microsoft Office: у текстовому 
редакторі Word та електронними таблицями Excel.

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

Спеціальність
Загальні ком

петентності 
(ЗК)

Спеціальні 
(фахові) компетент

ності (ФК)

Результати
навчання

(РН)
208

«Агроінженерія»
ЗК 5. Здатність 
спілкуватися 
іноземною мо
вою

ФК2.Здатність проек
тувати механізовані 
технологічні процеси 
сільськогосподарського

РН4. Знати основні 
історичні етапи роз
витку предметної об
ласті.
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ЗК 6.Знання та 
ЗК 7.Здатність 
застосовувати 
знання у практи
чних ситуаціях. 
ЗК 8. Здатність 
вчитися і 
оволодівати су
часними знання
ми.

виробництва, викорис
товуючи основи при
родничих наук.
ФКЗ.Здатність викори
стовувати основи ме
ханіки твердого тіла і 
рідини; матеріалознав
ства і міцності матеріа
лів для опанування бу
дови, та теорії сільсь
когосподарської техні
ки.
ФК4.Здатність до конс
труювання машин на 
основі графічних моде
лей просторових форм 
та інструментів авто
матизованого проекту
вання.

РН8. Оцінювати та 
аргументувати зна
чимість отриманих 
результатів випробу
вань сільськогоспо
дарської техніки.
PHI 1. Виконувати 
експериментальні до
слідження роботи 
сільськогосподарської 
техніки в конкретних 
умовах використання, 
здійснювати патент
ний пошук.
РН14. Відтворювати 
деталі машин у графі
чному вигляді згідно 
з вимогами системи 
конструкторської до
кументації. Застосо
вувати вимірюваль
ний інструмент для 
визначення парамет
рів деталей машин.

Орієнтовний перелік тем лекцій

1. Робота з текстом у Microsoft Word
2. Робота зі списками у Microsoft Word
3. Робота з колонками у Microsoft Word
4. Робота з таблицями у Microsoft Word
5. Робота з формулами у Microsoft Word
6. Робота з рисунками у Microsoft Word
7. Введення в електронні таблиці Microsoft Excel
8. Робота у Microsoft Excel
9. Робота з формулами у Microsoft Excel
10.Особливості роботи та виведення графічної інформації 
11 .Побудова діаграм і графіків у Excel

Орієнтовний перелік тем лабораторних занять

1. Word. Редагування тексту.
2. Word. Робота зі списками
3. Word. Робота з колонками



з
4. Word. Робота з таблицями
5. Word. Робота з формулами
6. Word. Робота з рисунками
7. Робота з електронними таблицями Excel
8. Обчислення в Microsoft Excel
9. Функції в Microsoft Excel
10. Побудова графіків та діаграм в Microsoft Excel

Політика курсу
S  Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. За пропуски за
нять без поважної причини здобувач вищої освіти буде неатестований з даної ди
сципліни. Усі пропущені заняття мають бути відпрацьовані під час консультацій 
або на Освітньому порталі університеті.
■S Через об’єктивні причини (наприклад, карантин, хвороба, участь у конферен
ції, 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, комуніка
ційних засобів тощо.
S  Презентації та виступи мають бути авторськими (оригінальними).
^  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.

Рекомендована література

1. Тихомиров А. Самовчитель Microsoft Office 2007. Всі програми пакету. 
- Київ.: Наука та техніка, 2008, -616 с.

2. Стоцкий Ю. Office 2007. Самоучитель. - СПб.: Питер, 2008. - 456 с.
3. Симонович С.В. ефективна робота: MS Word 2007. - Київ.: Наукова ду

мка, 2018.-366 с.
4. Уокенбах Д. Microsoft Office Excel 2007. Библия пользователя. -  Одеса.: 

Вильямс, 2008, - 816 с.

\

Гарант освітньої програми
(підпис)

Шокарев О.М.


