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СИЛАБУС 

навчальної дисципліни «Інформатика» 

2021 – 2022н.р.  

Анотація дисципліни.Актуальним завданням підготовки сучасного кваліфікованого фахівця є формування 

базових знань, умінь та навичок, потрібних для засвоєння сучасного рівня інформаційної та комп'ютерної 

компетентності; набуття практичних навичок роботи на комп'ютерній техніці; використання новітніх 

інформаційних технологій; вироблення практичних навичок свідомого і раціонального використання 
комп'ютерів.  

1. Опис навчальної дисципліни 

Ступінь вищої освіти – перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Галузь знань – 05 Соціальні та поведінкові науки 
Спеціальність – 051 Економіка 
Освітня програма – Економічна  кібернетика 
Загальний обсягдисципліни – 5кредитів ЄКТС 
Статус дисципліни – обов’язкова  
Інститут (факультет) – навчально-науковий інститут фізики, математики, економіки та      інноваційних 
технологій 
Кафедра – інформатики та інформаційних систем 

Курс – 1; семестр – 1; вид підсумкового контролю – екзамен 
Мова навчання – українська 

Види занять: лекції, лабораторні 

Методи навчання: евристичний метод, інтерактивні методи, метод інформаційно-комунікативних технологій, 

метод моделювання, пояснювально-ілюстративний метод, метод e-learning 

Форма навчання: лекція, лабораторні роботи, самостійна робота 
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2. Викладачі 

Лазурчак Любов  Василівна 

E-mail: Homyshak59@gmail.com 

ст.викл. кафедри інформатики та інформаційних систем 

3. Характеристика навчальної дисципліни 

Мета навчання:  вивчення теоретичних основ і принципів  побудови комп’ютерної техніки,  прикладних 

систем програмування (системи підготовки текстів, електронні  табличні процесори, системи підготовки 

презентацій), отримання системи базових знань, умінь та навичок, потрібних для засвоєння сучасного рівня 

інформаційної та комп'ютерної компетентності; набуття практичних навичок роботи на комп'ютерній техніці; 

використання новітніх інформаційних технологій; вироблення практичних навичок свідомого і раціонального 
використання комп'ютерів.  

Результати навчання:застосовувати сучасні ІТ (інформаційні технології) для вирішення навчальних та 

професійних проблем, для створення  інформаційних продуктів;безпечно використовувати ІТ для особистісного 

розвитку студента, зокрема щодо захисту персональних даних та обмежень морально-етичного та соціального 

характеру тощо; вміло використовувати сучасні ІТ для самоосвіти;використовувати ІТ для забезпечення 

високого рівня якості фахової підготовки;вільно володіти сучасними ІТ на рівні користувача. 

Компетентності:користуватися можливостями програмного забезпечення;реалізовувати складні прикладні 

завдання  засобами офісного пакету;вміло використовувати механізм обміну даними між додатками офісного 

пакету; створювати презентації  за допомогою конструктора презентацій;використовувати у процесі навчання 

різноманітні можливості глобальної мережі, пошукови та Google-сервісів тощо;вміло використовувати засоби 

захисту інформації; знати ризики використання глобальної мережі щодо захисту персональних даних та 
обмежень морально-етичного та соціального характеру тощо;використовувати сучасні ІТ у процесі навчання та 

в практичній діяльності. 

Пререквізити дисципліни: для розуміння тематики дисципліни студенти повинні мати базові знання з 



інформатики, що передбачені шкільною програмою.  

Постреквізити дисципліни: Знання, отримані під час вивчення дисципліни, можуть бути використані в  

навчальній роботі студента (виконанні курсових, дипломних робіт) та у подальшій  професійній діяльності. 

4. Програма дисципліни. Зміст основних розділів дисципліни 

Тема 1. Предмет і завдання дисципліни «Інформатика».Основніпоняттяінформатики. Інформатика як 

наука.Інформаційна система та її структура.Інформатизація суспільства. Інформаційні  технології (ІТ). Види та 

класифікація  сучасних інформаційних технологій. Основні сфери застосування інформаційних технологій.  

Тема 2. Комп’ютерна система (апаратна частина – hardware, програмне забезпечення – software) . 

Головніта допоміжні  пристрої комп’ютера, їх основні характеристики. Системне програмне забезпечення. 

Операційні системи, їх складові та  функції. Класифікація ОС. Прикладне програмне забезпечення.  

Тема 3.Інструментарій інформаційних  технологій. Текстові процесори, настільні видавничі системи, 

електронні таблиці, системи керування базами даних, системи підготовки презентацій,  електронні календарі, 

інформаційні системи функціонального призначення (фінансові, бухгалтерські, для маркетингу та ін.), 

експертні системи тощо. 

Тема 4. Основи комп’ютерних мереж. Основні поняття прокомп‘ютерні мережі і телекомунікації. Локальні 

мережі: апаратні засоби, конфігурація і організація обміну інформацією. Глобальні мережі: загальні принципи 

організації, структура глобальної комп‘ютерної мережі.  

Тема 5. Комп’ютерна графіка. Комп’ютерна графіка, Сучасні графічні редактори. Формати графічних даних. 

Тема 6. Пошукові системи та інтернет-служби. Сервіси та послуги Google.Сучасні вимоги до браузерів. 

Основні функції браузерів. Типи пошуку в інтернеті, розуміння процесу пошуку, оцінювання одержаних даних. 

Пошукові системи: порівняльна характеристика. Особливості користувацького пошуку. Джерела пошуку.  

Тема 7. Інформаційна безпека. Захист інформації в комп’ютерних мережах від пошкоджень, 

несанкціонованого доступу. Захист даних від комп’ютерних вірусів. Типи вірусів. Методи боротьби з вірусами. 

Сучасні антивірусні програми. Сигнатурний та еврестичний аналіз. Ризики використання інформаційних 

ресурсів: захист персональних даних, порушення авторських прав та плагіат, обмеження морально-етичного та 

соціального характеру. Архіватори. 

Тема 8. Перспективи розвитку інформаційних технологій.Сховища даних.  Системи штучного інтелекту. 

WAP-технології. Інформаційні технології в освіті. 

Орієнтовний перелік лабораторних занять 

1. Технологія створення макросів, колонтитулів, виносок, приміток та закладок засобами MS Word. 

Обчислювальні таблиці.  

2. Використання гіперпосилань та перехресного посилання у MS Word. Формування автозмісту. Серійні 

листи.   

3. Візуалізація результатів навчання та опрацювання даних статистичного аналізу засобами табличного 

процесора MS Excel.  

4. База даних в MS Excel: сортування, консолідація та фільтрація даних, робота з формами. 

5. Сервіси Google та їх використання для спільної роботи: Пошта, Перекладач, Фото, Календар, YouTube, 
Диск.  

6. Основи роботи з Google Презентація. 

7. Основи роботи з Google Документ 

8. Основи роботи з Google Таблиця. 

9. Основи роботи з Google Форма. 

10. Інтернет-служби для роботи з навчальною інформацією: мультимедійні презентації (Slideshare). 

5. Місце проведення занять (локація), технічне й програмне забезпечення (обладнання) 

Комп’ютерний клас №1 (аудиторія 27) кафедри інформатики та інформаційних систем навчально-

наукового інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій.  

Програмне забезпечення:Місrosoft Office; Google-сервіси: Пошта, Диск, Презентація, Документ, Таблиця, 

Форма. 

6. Інформація про консультації 

Консультації проводяться кожного середи о 16:00 на кафедрі інформатики та інформаційних систем 

навчально-наукового інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій(аудиторія 27). 

7. Система оцінювання 

Студенти, які навчаються за індивідуальним планом, проходять усі види атестації у терміни, визначені 

їхнім індивідуальним планом. 

Засвоєння студентами теоретичного та практичного матеріалу з дисципліни перевіряється рівнем 

виконання лабораторних робіт, контрольної роботи та  співбесідою з лектором. 

Протягом семестру пропонується виконати 12 лабораторних робіт. До захисту необхідно опрацювати  

теоретичний матеріал. За виконання лабораторних завдань можна отримати максимум 60 балів (до 5 балів за 

кожну лабораторну роботу). Кількість балів, що виставляється за лабораторне заняття, враховує:  

• знання теоретичного матеріалу з теми;  

• повноту виконання поставлених завдань з теми;  

• своєчасне виконання та захист лабораторної роботи.  

Контрольні роботи передбачають виконання тестових та практичних завдань, знання теоретичного 

матеріалу. За виконання контрольних робіт  студент може отримати до 40 балів. 



Форма підсумкового контролю   екзамен. Екзамен проводиться в письмово-усній формі за 

екзаменаційними білетами, що передбачають виконання теоретичних та практичних завдань.Максимально 

екзамен оцінюється  100 балами.  

Семестровапідсумковаоцінка (Sсум) визначається як сума балів з усіхвидівнавчальноїроботи.  Розподіл 

100 балів між видами робіт: 

 Поточна успішність  Sпот Екзамен 

Sпідс Контрольні роботи 40 

Захист лабораторних робіт 60 

Всього балів 100 100 

Ваговий коефіцієнт 0,6 0,4 

Сумарна кількість балів з дисципліни визначається за формулою Sсум = 0,6 Sпот+0,4 Sпідс, де Sпот– сума 

балів, отриманих за лабораторні та контрольні роботи, Sпідс– сума балів, отриманих на екзамені за відповіді на 

питання та  виконання завдань екзаменаційного білету.  

Екзамен за талоном №2 і перед комісією проводиться в письмово-усній формі з оцінюванням за 

стобальною шкалою.  

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Рівень знань студентів з усіх тем навчальної дисципліни «Інформатика» оцінюється за результатом 

виконання та захисту лабораторних робіт, виконання контрольних робіт.  

Оцінювання знань з дисципліни здійснюється на основі результатів поточного контролю знань за 100-

бальною шкалою, після чого переводиться в національну шкалу оцінювання та шкалу ECTS відповідно до 

наступних критеріїв: 

А (90 – 100) – оцінка «відмінно» – «5» (відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок):отримує 

студент, який оволодів  теоретичними основами і принципами  побудови комп’ютерної техніки, вміло 

використовує  можливості програмного забезпечення, знає недоліки та переваги сучасних операційних систем 

та вміло використовує їх можливості на практиці, реалізує складні прикладні завдання  засобами офісного 

пакету, володіє прикладними системами програмування (системи підготовки текстів, електронні  табличні 

процесори, системи підготовки презентацій), здатний застосовувати сучасні ІТ  для вирішення професійних 

проблем, створення  інформаційних продуктів,  для самоосвіти.  Студент вільно використовує у процесі 

навчання різноманітні можливості глобальної мережі, пошукових  та Google-сервісів, знає засоби захисту 

інформації і використовує їх, володіє  сучасними ІТ на рівні користувача. Досконало володіє теоретичним 

матеріалом та вміло його використовує на практиці. 

В (82 – 89)– оцінка «добре» – «4» (вище середнього рівня з кількома помилками): отримує студент, який 

продемонстрував високий рівень знань основних понять курсу, використовує сучасні ІТ у процесі навчання, 

практичній діяльності, для забезпечення високого рівня якості фахової підготовки та для самоосвіти. Студент  

вільно володіє інструментарієм  інформаційних  технологій, у процесі навчання використовує різноманітні 

можливості глобальної мережі, пошукових  та Google-сервісів, знає засоби захисту інформації, вміло   

застосовує сучасні ІТ на рівні користувача. Володіє теоретичними основами навчальної дисципліни, практично 

реалізує поставлені завдання, однак,   може допустити незначні неточності при   практичному застосуванні.  

С (75 – 81)– оцінка «добре» – «4» (в цілому правильне виконання з певною кількістю суттєвих помилок): 

отримує студент, який знає навчальний матеріал повністю, має практичні навички роботи з інструментарієм ІТ, 

демонструє володіння ним  на рівні професійного користувача, вільно використовує у процесі навчання 

різноманітні можливості глобальної мережі, пошукових  та Google-сервісів, знає засоби захисту інформації і 

використовує їх.  Студент може вказати на недоліки та переваги сучасних операційних систем та вміло 

застосовує  їх можливості на практиці,  Допускає дві-три несуттєві помилки, які виправлені самостійно за 

допомогою викладача. 

 D (67 – 74)– оцінка «задовільно» – «3» (непогано, але зі значною кількістю недоліків): отримує студент, який 

знає основні теми навчальної дисципліни, володіє  засобами офісного пакету, використовує у процесі навчання 

можливості глобальної мережі Internet , пошукових та Google-сервісів,  використовує засоби захисту інформації 

при практичній роботі. Однак, його знання  мають загальний характер. Часто виникають  труднощі при 

практичній реалізації завдань. При захисті лабораторних робіт  допускає  несуттєві помилки, які не виправлено 

після вказівок викладача.  

E (60 – 66) – оцінка «задовільно» – «3» (виконання задовольняє 

мінімальним критеріям):отримує студент, який знає основні теми навчальної дисципліни, але його знання 

мають фрагментарний характер, недосконало володіє інструментарієм ІТ для фахової підготовки та самоосвіти, 

не завжди вміє  використати у процесі навчання різноманітні можливості глобальної мережі, пошукових  та  

Google-сервісів.  При виконанні лабораторних робітдопускає декілька суттєвих помилок, які не виправлено 

після вказівок викладача. 

FX (35 – 59) – оцінка «незадовільно» – «2»  (з можливістю повторного складання):виставляється 

студенту, який має фрагментарні знання з усієї дисципліни. Не володіє термінологією, не має навичок роботи  з 
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