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Метою дисципліни «Інформатика» є оволодіння термінологією та практичними навичками 
роботи з операційними системами, комп’ютерними мережами, отримання навичок роботи у якості 
користувача комп’ютера при створенні текстових документів у середовищі текстового  редактору 
MS Word, роботи з електронними таблицями та системами управління базами даних (СУБД) на 
прикладі застосування програм MS Excel та MS Access. 

Програмні результати навчання.  

ПРН02. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, 
зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, 
впорядковувати, класифікувати й систематизувати. 
ПРН03. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти. 
ПРН06. Використовувати інформаційні й комунікаційні технології для вирішення складних 
спеціалізованих задач і проблем професійної діяльності. 
 

Очікувані результати навчання дисципліни: 
Здобувач вищої освіти знає: 



- основні поняття та терміни, які пов’язані з вивченням наукових методів досліджень, 
арифметичних та логічних основ ЕОМ, архітектури та системного програмного забезпечення ПК; 
- основні поняття, терміни, структуру та організацію текстового редактору, електронних таблиць, 
систем управління базами даних, пр. 

Здобувач вищої освіти вміє: 
- користуватися операційними системами, комп’ютерними мережами, працювати у якості 
користувача комп’ютера при створенні текстових документів у середовищі текстового редактору 
MS Word; 
- використовувати електронні таблиці та системи управління базами даних на прикладі 
застосування програм MS Excel та MS Access, створювати презентації у MS PowerPoint.  

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ п/п Назва тем, змістовних блоків та модулів 
Кількість годин 

лекції практичні лабораторні Самостійні

1 2 3 4 5 6 

Модуль 1 

1 
Тема 1. Предмет та зміст науки 
«Інформатика». 

2   2 

2 
Тема 2. Представлення інформації в 
комп'ютері. Арифметичні  і логічні 
основи комп'ютера.  4 

  
4 

3 
Тема 3. Структура та спеціальне 
програмне забезпечення ПК 4 

  
4 

4 
Тема 4. Призначення та можливості 
текстового редактору MS Word . 

2 
 

12 8 

5 
Тема 5. Основні поняття  та концепція 
електронної таблиці MS Excel. 2 

 
6 8 

6 
Тема 6. Основні поняття та концепція 
СУБД MS Access. 2 

 
6 8 

7 
Тема 7. Призначення та можливості 
програми презентацій MS PowerPoint. 2 

 
4 6 

8 
Тема 8. Комп’ютерні мережі, структура, 
принципи побудови та роботи Інтернету. 
Адресація в Інтернеті. 2 

 
- 2 

ПКР 2     

Усього годин 20  28 42 

КОНТРОЛЬ ТА ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ  
Контроль навчальних досягнень здобувачів освіти за дисципліною забезпечується за 

допомогою поточного та підсумкового контролю. 



Поточний контроль успішності ‒ це систематична перевірка знань студентів, що 
проводиться викладачем на поточних заняттях.  

Підсумковий контроль успішності проводиться у формі заліку.  
Порядок проведення контролю успішності та оцінювання результатів навчання встановлено 

Положенням про організацію освітнього процесу в ОНМУ. 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ 
ЗАСВОЄННЯ ДИСЦИПЛІНИ  

1. Яка роль апаратури (HardWare) і програмного забезпечення (SoftWare) комп'ютера? 
2. Які основні класи комп'ютерів Вам відомі? 
3. У чому полягає принцип дії комп'ютерів? 
4. З яких найпростіших елементів складається програма? 
5. Що таке система команд комп'ютера? 
6. Перелічіть основні пристрої комп'ютера. 
7. Опишіть функції пам'яті і функції процесора. 
8. Назвіть дві основні частини процесора. Яке їхнє призначення? 
9. Що таке регістри? Назвіть деякі важливі регістри і опишіть їх функції. 
10. Сформулюйте загальні принципи побудови комп'ютерів. 
11. У чому полягає принцип програмного управління? 
12. У чому суть принципу однорідності пам'яті? Які можливості він відкриває? 
13. У чому полягає принцип адресності? 
14. Які архітектури називаються "фон-Нейманівська"? 
15. Що таке команда? Що описує команда? 
16. Якого роду інформацію може містити адресна частина команди? 
17. Яким чином процесор при виконанні програми здійснює вибір черговий команди? 
18. Опишіть основний цикл процесу обробки команд. 
19. Що розуміється під архітектурою комп'ютера? 
20. Що розуміється під структурою комп'ютера? 
21. Які відмінні риси класичної архітектури? 
22. Що собою являє шина комп'ютера? Які функції загальної шини (магістралі)? 
23. Яку функцію виконують контролери? 
24. Які відмінні риси притаманні багатопроцесорної архітектурі? Багатомашинної архітектурі? 
25. Що таке центральний процесор? 
26. Які основні компоненти містять в собі сучасні мікропроцесори? 
27. Як конструктивно виконані сучасні мікропроцесори? 
28. Перерахуйте основні одиниці вимірювання кількості пам'яті. 
29. Назвіть дві основні різновиди пам'яті комп'ютера. 
30. Перерахуйте основні компоненти внутрішньої пам'яті. 
31. Що являє собою ОЗУ? Яке її призначення? 
32. Яке призначення кеш-пам'яті? Яким чином вона реалізується? 
33. Що таке спеціальна пам'ять? Характеризуйте її основні види. 
34. Що таке BIOS і яка її роль? 
35. Яке призначення зовнішньої пам'яті? Перерахуйте різновиди пристроїв зовнішньої пам'яті. 
36. Що собою являє гнучкий диск? 
37. У чому суть магнітного кодування двійкової інформації? 
38. Як працюють накопичувачі на гнучких магнітних дисках і накопичувачі на жорстких 
магнітних дисках? 
39. Які переваги і недоліки накопичувачів на компакт-дисках? 
40. Опишіть роботу стримера. 
41. Назвіть головні компоненти і основні керуючі клавіші клавіатури. 
42. Перерахуйте основні компоненти відеосистеми комп'ютера. 



43. Як влаштовані рідкокристалічні монітори? Проведіть порівняння таких моніторів з 
моніторами, побудованими на основі ЕПТ. 
44. Опишіть роботу матричних, лазерних і струменевих принтерів. 
45. Чим робота плоттера відрізняється від роботи принтера? 
46. Опишіть спосіб передачі інформації за допомогою модему. 
47. Перерахуйте основні види маніпуляторів і опишіть принципи з роботи. 
48. Що розуміють під персональним комп'ютером? 
49. Які характеристики комп'ютера стандартизируются для реалізації принципу відкритої 
архітектури? 
50. Що таке апаратний інтерфейс? 
51. Яке призначення контролерів і адаптерів? У чому полягає різниця між контролером і 
адаптером? 
52. Що таке порти пристроїв? Охарактеризуйте основні види портів. 
53. Перерахуйте основні блоки сучасного комп'ютера. 
54. Яке призначення міжкомпьютерного зв'язку? 
55. Опишіть технологію "клієнт-сервер". 
56. Що таке протокол комунікації? 
57. Назвіть характеристики поширених мережевих архітектур. 
58. Дайте коротку характеристику спеціального мережевого устаткування. 
59. У яких областях і з якою метою застосовуються локальні мережі? 
60. Перерахуйте основні сервіси мережі Інтернет. 
61. Що таке IP-адресу? 
62. Які основні послуги надає користувачам система WWW? 
63. Як організовані системи інформаційного пошуку мережі Інтернет? 
64. Охарактеризуйте основні види технологій мультимедіа. 
65. Яким вам уявляється мультимедійний комп'ютер? 
66. Що таке програма? 
67. Що включає в себе поняття "програмне забезпечення"? 
68. Назвіть і характеризуйте основні категорії програмного забезпечення. 
69. У чому відмінність прикладних програм від системних і інструментальних? 
70. Що входить в системне програмне забезпечення? 
71. У чому полягає призначення операційної системи? 
72. Охарактеризуйте основні класи операційних систем. 
73. Опишіть процес початкового завантаження операційної системи в оперативну пам'ять 
комп'ютера. 
74. Що таке файл? 
75. Як організована файлова система? 
76. Який модуль операційної системи здійснює обслуговування файлів? 
77. Наведіть приклад ієрархічної файлової структури. 
78. Що таке базова система введення/виведення (BIOS), і в якому розділі пам'яті вона 
розміщується? 
79. З яких основних модулів складається операційна система MS-DOS? 
80. Назвіть основні різновиди програм-утиліт і дайте їм коротку характеристику. 
81. До яких категорій програмного забезпечення відносяться програмні пакети: Microsoft Word; 
Microsoft Excel, Access for Windows? 
82. Для чого призначений пакет програм Total Commander? 
83. Який вид інтерфейсу зручніше для користувача - командний чи графічний? 
84. Що таке комп'ютерні віруси, в чому полягають їх шкідливі дії? 
85. Які існують засоби боротьби з комп'ютерними вірусами? 
86. У чому суть процесу стиснення інформації? 
87. Охарактеризуйте основні особливості операційної системи Windows. 
88. Які мови і системи програмування ви знаєте і в чому їх особливості? 



89. Назвіть основні функції текстових редакторів. 
90. Які додаткові можливості редагування текстів забезпечують повнофункціональні видавничі 
системи в порівнянні з текстовими редакторами? 
91. Назвіть функціональні можливості табличного процесора. 
92. Які види вхідних даних можуть бути введені в клітини електронних таблиць? 
93. Дайте визначення і опишіть призначення бази даних. 
94. Наведіть приклад можливого наповнення бази даних вашого навчального закладу. 
95. Які основні функціональні можливості систем управління базами даних? 
96. Що таке інформаційно-пошукові системи? 
97. Дайте визначення пакета прикладних програм. 
98. Яке призначення бібліотек стандартних програм? 
99. Дайте визначення інтегрованого пакета програм. 
100. Яке призначення мережевого програмного забезпечення? 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
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Допоміжні джерела 
1. Брукшир Дж. Гленн. Введение в компьютерные науки. Общий обзор,6-е издание. : Пер. с  англ. 
– М. : Издательский дом «Вильямс», 2001. -  688 с. 
2. Информатика: Базовий курс/С.В. Симонович и др. –СПб.:Питер, 2001. –640 с. 
3. Информатика: Базовый курс/Под редакцией С. В. Симоновича, 2 – е издание, СПб.: Питер, 
2004. -660 с. 
4. Фигурнов В.Э. IBM  PC для  пользователя.  –М. :  ИНФРА-М,  1999. – 480 с. 
5. Бібліотечний фонд університету; 
6. Методичні матеріали кафедри. 


