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Загальний опис навчальної дисципліни 
Метою дисципліни є придбання 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.

Завданням дисципліни є вивчення теоретичних основ інформатики і 
набуття навичок використання прикладних систем обробки даних та систем 
програмування для персональних комп’ютерів і локальних комп’ютерних 
мереж під час розв’язання завдань фахового спрямування.

Дисципліна спрямована на вивчення таких питань: поняття про
інформаційні технології, апаратне та програмне забезпечення персонального 
комп’ютера, технології обробки табличної інформації, технології роботи з 
базами даних.

Політика курсу. Для забезпечення високої якості знань необхідно 
виконувати наступні умови: не пропускати навчальні заняття й не спізнюватися 
на них; систематично брати активну участь у освітньому процесі; чітко й 
вчасно виконувати навчальні завдання; брати активну участь у науково- 
дослідній роботі студентів; виключати мобільний телефон під час занять і під 
час контролю знань; вчасно виконувати і здавати завдання для самостійної 
роботи; відпрацьовувати пропущені заняття; дотримуватись академічної 
доброчесності.

Орієнтовний перелік тем лекцій
1. Поняття про інформаційні технології, апаратне та програмне 

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



Орієнтовний перелік тем практичних занять
1. Дослідження можливостей текстового процесора зі створення та 

форматування табличної інформації.
2. Дослідження інструментарію форматування текстових документів та 

засобів роботи із графічними об'єктами.
3. Робота з електронними таблицями Excel.
4. Обчислення в Excel.
5. Діаграми в Excel.
6. Створення таблиць бази даних.
7. Введення даних в таблиці.
8. Запити
9. Форми
10. Звіти.
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