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ВСТУП 

Програма навчальної дисципліни «Інформаційні технології» складена відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки зі спеціальності 202 "Захист і карантин рослин". 

«Інформаційні технології» є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми 

циклу загальної підготовки. Її вивчення потребує базових знань із шкільного курсу 

«Інформатики».  

1. Мета начальної дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни є забезпечення достатнього рівня 

теоретичних знань про сутність інформації, інформаційної діяльності й інформаційних 

процесів; призначення, функціональні особливості сучасних інформаційних систем і 

технологій при виконанні повного циклу операцій із інформацією, а також формування умінь 

і практичних навичок ефективного використання сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій і систем у професійній діяльності. Окремі елементи змістовного наповнення 

навчальної дисципліни «Інформаційні технології» можуть бути частково використані при 

вивченні навчальних дисциплін "Агрометеорологія", "Ґрунтознавство та землеробство", 

"Селекція та насінництво" та ряду інших дисциплін із циклу професійної підготовки. 

Під час вивчення курсу передбачається систематична практична робота студентів за 

комп’ютерами як під керівництвом викладача, так і самостійно. 

Знання та практичний досвід, набуті в процесі вивчення дисципліни, дозволять значно 

розширити можливості студентів при засвоєнні спеціальних дисциплін, а також в процесі 

роботи за фахом та автоматизувати свою працю в різних сферах своєї діяльності. 

 

2. Обсяг навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань,  

спеціальність,  

освітній ступінь 

Характеристика  

навчальної дисципліни 

денна форма заочна форма 

Кількість кредитів – 4,0 
Галузь знань  

20 "Аграрні науки та 

продовольство" 

Рік підготовки: 

Модулів – 1 1-й 1-й 

Змістових модулів – 3 Семестр 

Індивідуальне науково-дослідне 

завдання (реферат/презентація) 
Спеціальність  

202 "Захист і карантин 

рослин" 

2-й 2-й 

Загальна кількість годин − 120 

Тижневих годин для денної 

форми навчання:  

аудиторних – 4 

самостійна робота – 3,5 

 

Освітній ступінь: 

бакалавр 

Лекції 

22 6 

Практичні 

42 6 

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

56 108 

Індивідуальні завдання 

- - 

Форма контролю 

Залік 
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3. Завдання навчальної дисципліни 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати:  
- основні поняття інформаційних технологій, принципи обробки інформації засобами 

сучасних пакетів прикладних програм; 

- архітектуру персональних комп’ютерів; 

- форми представлення інформації в комп’ютерних системах і програмні принципи її 

автоматичної обробки; 

- основні методи роботи в операційних системах, стандартні програми, що входять до 

складу операційних систем; 

- прийоми роботи з програмами створення та обробки текстових документів; табличних 

даних і базами даних; 

- можливості використання мережних технологій і доступу до інформації у локальних 

та глобальній мережах; 

- базові поняття забезпечення захисту інформації. 

 

вміти:  
- використовувати сучасні пакети прикладних програм та засоби обчислювальної 

техніки для створення, обробки та зберігання інформації в професіонально-орієнтованих 

системах; 

- використовувати програмні засоби ПК (текстові редактори, табличні процесори, 

системи керування базами даних) для вирішення фахових задач зі спеціальності; 

- обирати і використовувати необхідний інструментарій для обробки фахової 

інформації. 

 

У процесі викладання навчальної дисципліни основна увага приділяється оволодінню 

студентами професійними компетентностями. Студенти повинні мати здатність щодо 

обґрунтування вибору програмного та інформаційного забезпечення вирішення завдань 

фахового спрямування на основі сучасних інформаційних технологій. 

 

4. Результати навчання за дисципліною 

Шифр Результат навчання 

РН 05 
Коректно використовувати доцільні математичні і статистичні методи та інформаційні 

технології у професійній діяльності. 

 

5. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

Компетентності 
Програмні результати навчання 

РН 05 

ЗК 06 + 

ЗК 8 + 

ЗК 14 + 

 

ЗК 06. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій для 

професійної діяльності. 

ЗК 08. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК 14. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної 

області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності 

для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 
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6. Критерії оцінювання результатів навчання 

Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид заняття 

Максимальна 

кількість балів 

за одиницю 

Модуль 1 

Кількість 

одиниць, год. 

Максимальна 

кількість балів 

Лекції 0,22 22 5 

Практичні заняття 0,5 42 20 

Самостійна робота 0,32 55 18 

Модульна контрольна робота* 12 1 12 

Індивідуальні завдання 5 - 5 

Разом: 120 60 
*На модульні контрольні роботи (МКР) передбачити кількість балів, яка складає не менше 20% від 

максимальної кількості балів, які студент може отримати під час поточного контролю за накопичувальною 

системою (60 балів). 

 

Порогові рівні оцінок за результатами навчання за модуль 1 

Шифр результату 

навчання 
Вид заняття  

Мінімальна 

кількість балів 

(репродуктивний 

рівень)** 

Максимальна 

кількість балів 

(творчий рівень) 

36 60 

РН 05 

Лекції 3 5 

Практичні заняття 12 20 

Самостійна робота 10,8 18 

Модульна контрольна робота* 7,2 12 

Індивідуальні завдання 3 5 

Разом: 36 60 
**Мінімальний пороговий рівень оцінки визначається тим, що студент має певні знання, передбачені в 

робочій програмі навчальної дисципліни, володіє основними положеннями, що вивчаються на рівні, який 

визначається як мінімально допустимий. З використанням основних теоретичних положень, студент з 

труднощами пояснює правила вирішення практичних/ розрахункових завдань дисципліни. Виконання 

практичних/ лабораторних/ контрольних/ індивідуальних завдань, курсового проекту/роботи значно 

формалізовано: є відповідність алгоритму, але відсутнє глибоке розуміння роботи та взаємозв’язків з іншими 

дисциплінами. 

Максимальна кількість балів становить 60. Мінімальна кількість балів, набраних 

студентом, складає 60% від максимальної кількості балів, отриманих під час вивчення 

дисципліни – 36 балів. 

 

7. Засоби оцінювання результатів навчання 

Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей студентів з 

навчальної дисципліни здійснюється на підставі проведення екзамену у формі тестування на 

ПК. Екзаменаційні тести охоплюють програму навчальної дисципліни. Завданням екзамену є 

перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між 

окремими розділами, здатності використання для вирішення практичних задач тощо. Тестові 

питання мають теоретичне та практичне спрямування та передбачають вирішення типових 

професійних завдань фахівця на робочому місці й дозволяють діагностувати рівень 

підготовки студента та рівень його компетентності з навчальної дисципліни.  

Студент не може бути допущений до складання екзамену, якщо кількість балів, 

одержаних за результатами перевірки успішності під час поточного та модульного контролю 

впродовж семестру, в сумі не досягла 36 балів. Студента слід вважати атестованим, якщо 

сума балів, одержаних за результатами підсумкової перевірки успішності, дорівнює 60.  
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Мінімально можлива кількість балів, отриманих студентом у випадку складання 

екзамену, дорівнює 24. Максимальна можлива кількість балів, отриманих на екзамені – 40. 

Підсумкові бали за екзамен складаються із суми балів за відповіді на тестові питання, 

що округлені до цілого числа.  

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під час 

екзамену та балів, отриманих під час поточного контролю за накопичувальною системою. 

 

8. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. Інформаційні технології 

Змістовий модуль 1. Поняття інформаційних систем та технологій 

Тема 1. Базові поняття та визначення інформаційних технологій. 

Тема 2. Апаратне та програмне забезпечення. 

Тема 3. Поняття про операційну систему комп’ютерів. 

Тема 4. Сутність інформаційних систем. Використання автоматизованих 

інформаційних систем у професійній діяльності. 

Тема 5. Мережеві технології. 

Тема 6. Інформаційна безпека. 

 

Змістовий модуль 2. Технологія обробки даних засобами текстових і табличних 

процесорів 

Тема 7. Технології створення та обробки об’єктів електронного текстового документу. 

Тема 8. Обробка даних в електронних таблицях. 

 

Змістовий модуль 3. Основи організації баз даних 

Тема 9. Основи організації баз даних. Система керування базами даних.  
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9. Теми лекцій 

№
 з

/п
 

Т
ем

а
 

Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

Модуль 1. Інформаційні технології 

Змістовий модуль 1. Поняття інформаційних систем та технологій 

1 Т1 Базові поняття та визначення інформаційної технології 2 2 

2 Т2 Апаратне та програмне забезпечення 2  

3 Т3 Поняття про операційну систему комп’ютерів 2  

4 Т4 
Сутність інформаційних систем. Використання автоматизованих 

інформаційних систем у професійній діяльності 
2  

5 Т5 Мережеві технології 2  

6 Т6 Інформаційна безпека 2  

Разом за змістовним модулем 12 2 

Змістовий модуль 2. Технологія обробки даних засобами текстових і табличних процесорів 

7 Т7 
Технології створення та обробки об’єктів електронного текстового 

документу 
2 2 

8 Т8 Обробка даних в електронних таблицях 4 2 

Разом за змістовним модулем 6 4 

Змістовий модуль 3. Основи організації баз даних 

9 Т9 Основи організації баз даних. Система керування базами даних 4  

Разом за змістовним модулем 4  

Разом: 22 6 

 

11. Теми практичних занять 

№
 з

/п
 

Т
ем

а
 

Назва теми 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

Модуль 1. Інформаційні технології 

Змістовий модуль 1. Поняття інформаційних систем та технологій 

1 Т2 Апаратне та програмне забезпечення 2 2 

2 Т3 Поняття про операційну систему комп’ютерів 2  

3 Т5 Мережеві технології 2  

4 Т6 Інформаційна безпека 2  

Разом за змістовним модулем 8 2 

Змістовий модуль 2. Технологія обробки даних засобами текстових і табличних процесорів 

5 Т7 
Технології створення та обробки об’єктів електронного текстового 

документу 
6 2 

6 Т8 Обробка даних в електронних таблицях 20 2 

Разом за змістовним модулем 26 4 

Змістовий модуль 3. Основи організації баз даних 

8 Т9 Основи організації баз даних. Система керування базами даних 7  

Разом за змістовним модулем 7  

9 - Модульна контрольна робота 1  

Разом: 42 6 
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13. Самостійна робота 

№
 з

/п
 

Т
ем

а
 

Короткий зміст 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

Модуль 1. Основи знань про інформаційні технології 

Змістовий модуль 1. Поняття інформаційної технології. 

1 Т1 

Роль та сутність інформаційних технологій на сучасному етапі 

розвитку науки і техніки. Інформаційні технології як інструмент 

обробки інформації в процесі професійної діяльності. Інформація. 

Дані. Представлення даних в комп’ютерних системах. Поняття 

інформатики. Інформатика і кібернетика. Історія розвитку 

обчислювальної техніки. 

3 5 

2 Т2 

Загальна інформація про комп’ютери. Класифікація сучасних 

комп’ютерів. Перспективи розвитку комп’ютерної техніки. Склад 

персонального комп’ютера. Архітектура персонального 

комп’ютера. Склад центрального обладнання персонального 

комп’ютера. Пристрої збереження інформації у персональному 

комп’ютері. Периферійне обладнання персонального комп’ютера 

для введення-виведення інформації і допоміжних функцій. 

Програмне забезпечення комп’ютерів. Системні програми. 

Інструментальні програми. Прикладні програми. 

5 9 

3 Т3 

Операційні системи та їх функції. Поняття файлової системи та 

файлової структури. Інтерфейс користувача (інтерфейс 

командного рядка, табличний, графічний). Програми – 

диспетчери (файлові менеджери). Технології виконання основних 

операцій з об’єктами файлової структури. Організація збереження 

даних. Стиснення та архівації даних. 

4 7 

4 Т4 

Поняття, завдання та функції інформаційних систем. Етапи 

розвитку ІС. Структура, характеристика, ресурсне забезпечення 

та етапи життєвого циклу інформаційних систем. Задачі, функції 

та класифікація інформаційних систем. Базові характеристики 

основних видів інформаційних систем: системи управління 

процесами, системи підтримки прийняття управлінських рішень, 

системи управлінських знань, стратегічної інформації, бізнес-

інформації, інтегровані інформаційні системи. Інформаційні 

системи та технології в професійній діяльності. Функціональне 

призначення та огляд сучасних ІС в управлінні підприємствами.  

3 7 

5 Т5 

Практичне застосування Wi-Fi. Мережі GSM та CDMA – 

порівняння та перспективи розвитку. Сучасні інформаційні та 

комунікаційні технології у сфері міжнародних відносин. 

Спеціальні інформаційні ресурси Інтернет, що надають 

можливість і підтримку щодо здійснення публічної управлінської 

діяльності, політичної та правової діяльності. Поняття 

електронного урядування. Хмарові сервіси. 

5 5 

6 Т6 

Основні поняття, положення та визначення захисту інформації. 

Види загроз безпеці інформації. Нормативно-правова база 

інформаційної сфери в Україні. Державно-правові обмеження на 

доступ до інформації. Програмні та апаратні засоби захисту 

інформації. Стратегія інформаційної безпеки в інформаційному 

суспільстві. 

3 5 

Разом за змістовним модулем 23 38 
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Змістовий модуль 2. Технологія обробки даних засобами текстових і табличних процесорів 

7 Т7 

Документальне забезпечення управлінської діяльності 

організації. Сутність поняття «документ», загальні вимоги до 

структури та оформлення документів. Вимоги державного 

стандарту щодо змісту, розташування та оформлення реквізитів 

документів. Складання, оформлення та видання документів із 

використанням систем обробки текстової інформації. Перевірка 

орфографії та граматики; робота з тезаурусом. Структура 

документа і формування змісту документа. Використання 

шаблонів ділових паперів. Автоматизоване перетворення 

документів в електронну форму. Технології сканування та 

розпізнавання документів. Підготовка інформаційного 

забезпечення та подання документів у різних форматах. 

10 20 

8 Т8 

Технології застосування табличних процесорів для обробки 

фахової інформації. Виконання розрахунків за допомогою 

формул та функцій; Дані у електронних таблицях, зв’язування 

даних. Сортування та фільтрування даних. Основні прийоми 

аналізу й опрацювання даних; графічне подання результатів 

обчислень у вигляді графіків і діаграм. Підведення проміжних 

підсумків. Захист даних в електронних таблицях. Друк 

електронних таблиць. 

15 30 

Разом за змістовним модулем 25 50 

Змістовий модуль 3. Основи організації баз даних. 

9 Т9 

Поняття бази даних та банку даних. Види організації бази даних. 

Інформаційно-логічна модель предметної області. Системи 

керування базами даних (СКБД). Коротка характеристика 

існуючих СКБД. Типи даних та їх властивості. Проектування 

бази даних. Структура бази даних. Основні об’єкти бази даних. 

Принципи роботи з об’єктами СКБД. Технології створення 

структури бази даних, розробки основних об’єктів та зв’язків між 

ними. Обробка даних засобами СКБД. Робота із макросами для 

створення форм. Створення кнопкових форм-меню. Формування 

звітності. Робота із зовнішніми даними. 

8 20 

Разом за змістовним модулем 8 20 

Разом: 56 108 

 

14. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення 

Лекційні заняття проводяться в аудиторіях, обладнаних мультимедійними засобами, і 

передбачають використання презентацій. Практичні (лабораторні) заняття проводяться у 

комп’ютерних класах, в яких встановлено необхідне програмне забезпечення. 

 

15. Рекомендовані джерела інформації 

Основна 

1. Вовкодав О. В.,  Ліп'яніна Х. В. Сучасні інформаційні технології: навч. посіб. 

Тернопіль: ТНЕУ, 2017. 550 с. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://bit.ly/3cATkDm. 

2. Нелюбов В. О., Куруца О. С. Основи інформатики. Microsoft Excel 2016: навч. 

посібник. Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2018. - 58 с. Режим доступу: https://bit.ly/3i4OMGn. 

3. Нелюбов В.О.,  Куруца  О.С.   Основи інформатики. Microsoft Word 2016: 

електронний навч. посібник. Ужгород: ДВНЗ УжНУ, 2018. 96 с. Режим доступу: 

https://bit.ly/3i7RUkT. 

4. Нелюбов В.О., Білак Ю.Ю. Microsoft Aссess 2016: навч. посібник в електронному 

вигляді. Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2019. 73 с. Режим доступу: https://bit.ly/3j6oeWE. 

https://bit.ly/3cATkDm
https://bit.ly/3i4OMGn
https://bit.ly/3i7RUkT
https://bit.ly/3j6oeWE
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Допоміжна 

1. Бродський Ю.Б., Молодецька К.В. Інформатика та системологія: навч. посіб. 

Житомир: ЖНАЕУ, 2014. 276 с. 

2. Бродський Ю.Б., Молодецька К.В. Методичні рекомендації для самостійної роботи 

студентів з дисциплін "Інформатика", "Економічна інформатика", "Інформатика і 

системологія", "Інформатика і програмування". Житомир: ЖНАЕУ, 2013. – 90 с. 

3. Гайдаржи В. І. Бази даних в інформаційних системах : підручник / Гайдаржи В. І., 

Ізварін І. В. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Відкритий 

міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". - Київ : Ун-т "Україна", 2018. - 417 с. 

4. Інформатика: підруч. / О. Ф. Клименко, Н. Р. Головко; за заг. ред. О. Д. Шарапова – 

К. : КНЕУ, 2011. – 579 с. 

5. Павлишин В. А. Основи інформаційних технологій і систем: підручник / 

В. А. Павлиш, Л. К. Гліненко, Н. Б. Шаховська; Львів : Видавництво Львівської політехніки, 

2018. - 620 с.  

 

Інформаційні ресурси 
1. Сайт кафедри комп’ютерних технологій і моделювання систем 

http://www.ktіms.znau.edu.ua; 

2. Бібліотечно-інформаційний ресурс (книжковий фонд, періодика, фонди на 

електронних носіях тощо) бібліотеки ЖНАЕУ, Житомирської обласної універсальної 

наукової бібліотеки ім. Олега Ольжича (http://www.lib.zt.ua/, 10014, м. Житомир, Новий 

бульвар, (0412) 37-84-33), Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського 

(http://www.nbuv.gov.ua/, Київ, просп. 40-річчя Жовтня, 3 +380 (44) 525-81-04) та інших 

бібліотек (на розсуд викладача); 

3. Інституційний репозитарій ЖНАЕУ (URL: http://ir.znau.edu.ua); 

4. Навчальне середовище Moodle (URL: https://bit.ly/3iUvkxi); 

5. Навчальні курси Microsoft (URL: https://support.microsoft.com/uk-ua/training); 

6. Центр довідки та навчання Office (URL: https://support.microsoft.com/uk-ua/office); 

7. Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus: Навчальний курс «Word 

та Excel: інструменти і лайфхаки» (URL: https://bit.ly/3hIgzwg). 

http://ir.znau.edu.ua/
https://bit.ly/3iUvkxi
https://support.microsoft.com/uk-ua/training
https://support.microsoft.com/uk-ua/office
https://bit.ly/3hIgzwg

