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Пререквізити навчальної 

дисципліни 

шкільний курс інформатики 

Анотація дисципліни  

мета та очікувані програмні 

результати навчальної 

дисципліни 

Метою дисципліни є формування проектно-технологічної 

компетентності студентів, що спрямована на реалізацію їхнього 

творчого потенціалу, готовність і здатність ефективного пошуку і 

застосування потрібних знань, умінь, способів діяльності під час 

навчання, свідомого професійного самовизначення, 

самоідентифікації і самовираження. 

Програмні результати 

РН Розробляти, аналізувати та застосовувати ефективні 

алгоритми для розв'язання типових спеціалізованих задач 

прикладної математики. 

РН Застосовувати сучасні цифрові технології та програмні засоби 

для розв’язання типових задач прикладної математики. 

PH Застосовувати та використовувати комп`ютерну та спеціальну 

техніку і обладнання, пристрої та інші електронні пристрої з 

метою користування та розробки автоматизованих комплексів. 

Загальні та фахові компетентності 

К Здатність розв’язувати типові спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми прикладної математики у професійній діяльності або у 

процесі навчання, що передбачає застосування математичних 

теорій і методів та характеризується певною невизначеністю 

умов; нести відповідальність за результати своєї діяльності; 

здійснювати контроль інших осіб у визначених ситуаціях. 

К Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями та 

проведення досліджень на відповідному рівні. 

К Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
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К Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні 

технології, прикладні програмні засоби, а також працювати в 

обчислювальних мережах. 

K Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел, пов’язаної із методами прикладної математики та їх 

застосуванням для дослідження різноманітних процесів та 

систем. 

К Здатність розв’язувати професійні задачі за допомогою 

комп’ютерної техніки, комп’ютерних мереж та Інтернету, в 

середовищі сучасних операційних систем, з використанням 

стандартних офісних додатків, з використанням технології 

автоматизованої обробки інформації 

К Здатність до практичного використання системного та 

прикладного програмного забезпечення, комп’ютерних мереж. 

основна тематика дисципліни Модуль 1. Обробка текстової інформації. 

Тема 1. Створення документа. Введення та редагування тексту. 

Тема 2. Форматування документу. Засоби оформлення 

документів 

Тема 3. Побудова та заповнення таблиць 

Тема 4. Редагування та форматування таблиць. 

Тема 5. Обчислення у таблицях. 

Тема 6. Робота з колонками і списками. 

Тема 7. Робота з графічними об’єктами. Дії з об’єктами. 

WordArt 

Модуль 2. Обробка табличної інформації 

Тема 8. Робота з аркушами книг. Переміщення, вставка, 

вилучення, перейменування аркушів. 

Тема 9. Введення даних за типами. Заповнення і редагування 

ЕТ. 

Тема 10. Форматування комірок та діапазонів комірок. 

Тема 11. Створення формул. Введення формул. 

Тема 12. Робота з Майстром функцій. Робота зі списками. 

Тема 13. Фільтрація даних. Автофільтр. Розширений фільтр. 

Тема 14. Побудова діаграм в ЕТ. Перегляд і друк аркуша. 

Модуль 3. Робота з базами даних 

Тема 15. Проектування БД. Дослідження предметної області. 

Створення схеми даних 

Тема 16. Робота в СУБД. Створення таблиць 

Тема 17. Робота в СУБД. Створення форм 

Тема 18. Робота в СУБД. Створення запитів 

Тема 19. Робота в СУБД. Створення управляючих запитів 

Тема 20. Робота в СУБД. Створення звітів 

Модуль 4. Автоматична обробка документів. Верстка 

документів, публікацій 

Тема 21. Сканування та розпізнавання зображень, тексту та 

таблиць 

Тема 22. Редагування та збереження розпізнаного документа. 

Переклад тексту, його перевірка 

Тема 23. Створення великої публікації. Макетування візитної 

картки 

Проєкт: «Комплексна робота з теми: «Автоматична обробка 

документів»» 

Проєкт: «Комплексна робота з теми: «Верстка документів, 

публікацій»» 

Критерії контролю Навчальні досягнення фахових молодших бакалаврів із 

дисципліни «Технології комп’ютерної обробки інформації» 
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та оцінювання результатів 

навчання 

оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої 

накопичувальна система оцінювання рівня знань, умінь та 

навичок 

 

Модульний контроль містить практичні задачі, пов`язані з темами 

даного змістового модуля. 

 

У процесі оцінювання навчальних досягнень з курсу «Технології 

комп’ютерної обробки інформації» застосовуються такі методи: 

 методи усного контролю: індивідуальне опитування, 

фронтальне опитування, співбесіда; 

 методи письмового контролю: письмове тестування, 

контрольна робота. 
 

Розподіл балів по змістових модулях 
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М 1 2 10 3 10 25 

М 2 2 10 3 10 25 

М 3 2 10 3 10 25 

М 4 2 10 3 10 25 

Всього 8 40 12 40 100 

 

Оцінювання проводиться за такими критеріями: 

 розуміння, ступінь засвоєння теорії та методів розв`язання 

проблем, що розглядаються; 

 ознайомлення з рекомендованою літературою до задач, що 

розв`язуються; 

 якість та точність виконання практичної частини завдання, 

відповідність стандартам. 

 

 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною 

шкалою для заліку 

90-100 А 

зараховано 

82-89 В 

75-81 С 

64-74 D 

60-63 Е 

35-59 FX 

не зараховано 

з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 

не зараховано 

з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
 

Інші інформації про 

дисципліну (політика 

дисципліни, технічне та 

 Списування під час виконання письмових контрольних 

видів робіт заборонено. Користуватися мобільними пристроями, 
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програмне забезпечення 

дисципліни тощо) 

інтернет джерелами  під час проведення різних видів контролю 

успішності, дозволяється лише з дозволу викладача. 

Викладання навчальної дисципліни «Технології комп’ютерної 

обробки інформації» відбувається на основі таких складових 

методичного забезпечень, як: 

 друковані джерела, що відображають зміст навчальної 

дисципліни (підручники, посібники, монографії, публікації у 

фахових виданнях); 

 електронні джерела, що відображають зміст навчальної 

дисципліни; 

 контрольні тести та практичні завдання. 

 Заняття проводять в  спеціалізованих лабораторіях, які 

оснащені ліцензійними ОС та відповідним прикладним 

програмним забезпеченням, що використовується для виконання 

завдань, а також в них функціонує необмежений відкритий доступ 

до Інтернет-мережі 

 Дистанційне навчання налагоджено за допомогою онлайн 

сервісів та інструментів ЕОП Google Workspace і Zoom. 

Базова література навчальної 

дисципліни та інші 

інформаційні ресурси 

1. Глинський Я.М. Інформатика: 8–11 класи. Навчальний 

посібник для загальноосвітніх навчальних закладів: У двох 

книгах. – Книга 2. Інформаційні технології. – Львів: «Деол», 2010. 

– 256 с. 

2. Глинський Я.М. Практикум з інформатики. Навчальний 

посібник. – Львів: «Деол», 2010. – 336 с 

3. Малярчук С.М. Основи інформатики у визначеннях таблицях і 

схемах. – Х.: «Ранок», 2006. – 112 с. 

4. Сорока П.М. Практикум з Excel. – К.: «Шк. світ», 2009. – 128 

с. 

5. Шестопалов Є.А. Інформатика, базовий курс. Навчальний 

посібник у 3-х частинах. Частина 1. – Шепетівка: «Аспект», 2009. 

– 144 с. 

6. Нелюбов В.О. Куруца О.С. Основи інформатики. Microsoft 

PowerPoint 2016 навчальний посібник. - Ужгород ДВНЗ УжНУ - 

2018. 122 с. 

7. Нелюбов В. О. Куруца О. С. Основи інформатики. Microsoft 

Excel 2016 навчальний посібник. Ужгород ДВНЗ «УжНУ» 2018. 

- 58 с. 

 


