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Робоча програма навчальної дисципліни “Інформатика і програмування” складена 

відповідно до вимог її змісту (Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності 

2015 р.) та відповідає освітньо-професійним  програмам: 

-  «Геодезія та землеустрій», 193 – Геодезія та землеустрій, 19 – Архітектура  
(назва освітньо-професійної програми, код та назва спеціальності, галузь знань: шифр та назва) 

та будівництво, погодженої на засіданні кафедри геодезії, картографії та 

управління територіями географічного факультету (Протокол № 10 від «16» 

травня 2017 року) та затвердженої Вченою радою Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича (Протокол № 6 від «6» червня 2017 року). 

- «Землеустрій та кадастр», 193 – Геодезія та землеустрій, 19 – Архітектура та  
(назва освітньо-професійної програми, код та назва спеціальності, галузь знань: шифр та назва) 

будівництво, погодженої на засіданні кафедри землевпорядкування та кадастру 

інституту біології, хімії та біоресурсів (Протокол № 8 від «20» травня 2017 року) 

та затвердженої Вченою радою Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича (Протокол № 6 від «6» червня 2017 року). 

 

 

Розробники: Фратавчан Т.М., доцент кафедри математичного моделювання,  

                     канд. фіз.-мат. наук___________________________________________ 
(вказати авторів, їхні посади, наукові ступені, вчені звання) 
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Схвалено методичною радою   факультету математики та інформатики 

Протокол № _1_ від   “_26_”__серпня__2020 року  

Голова методичної ради  
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                                                                               (підпис)                   (прізвище та ініціали)          
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Голова методичної ради  
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                                                                               (підпис)                   (прізвище та ініціали)        
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1. Мета навчальної дисципліни: вивчити сучасні технології обробки та 

підготовки текстових документів із табличними даними, технології створення, 

форматування  та редагування електронних таблиць і діаграм у середовищі Excel, 

організації інформаційної бази ГІС, сформувати у майбутніх фахівців сучасний 

рівень інформаційної та комп`ютерної культури, набуття практичних навичок 

роботи на сучасній комп`ютерній техніці та використання сучасних 

інформаційних технологій для вирішення різноманітних завдань у практичній 

діяльності за фахом, розвивати здатність до самонавчання та продовження 

професійного розвитку 

 

2. Результати навчання:  

знати:  

 сутність інформаційних систем та їх значення в управлінні організаціями; 

 сучасний стан і тенденції розвитку інформаційних технологій; 

 організацію та технологію використання глобальної інформаційної мережі 

Internet; 

 методологію розроблення інформаційних систем та визначення їх 

ефективності; 

 основні засади управління інформаційними ресурсами та технологіями; 

 типологію управлінських інформаційних систем; 

 запровадження в організації систем підтримки прийняття рішень; 

 визначення основних характеристик експертних систем; 

 технології штучного інтелекту в управлінні організаціями. 

вміти:  
– працювати у конкретних автоматизованих інформаційних системах, що 

використовуються в сучасних організаціях; 

– приймати управлінські рішення на підставі інформації, отриманої за 

допомогою автоматизованої інформаційної системи; 

– використовувати Internet в управлінській діяльності керівних кадрів; 

– формувати інформаційну структуру на підприємстві; 

– застосовувати електронну комерцію у практичній діяльності організації. 

 

3. Опис навчальної дисципліни  

3.1. Загальна інформація 
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Денна 1 1 3 90 – – – 30 60 – залік 

Заочна  1 1 3 90 – – – 8 82 – залік 
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3.2. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. Електронні таблиці 

Тема 1.  
Електронні 

таблиці. 

Призначення та 

структура 

6   2  4 6     6 

Тема 2. 
Електронні таблиці 

Excel. 

Форматування, 

введення даних та 

проведення 

обчислень. 

Використання 

функцій в Excel. 

18   6  12 18   2  16 

Тема 3. 
Графічне 

представлення 

даних. Excel для 

розв’язування 

математичних 

задач. 

30   10  20 30   2  28 

Разом за ЗМ1 54   18  36 54   4  50 

Змістовий модуль 2. Системи управління базами даних MS Access 

Тема 1. 
СУБД. Структура 

та призначення. 

Структура таблиці. 

Схема даних, 

зв’язки між 

таблицями.  

12   4  8 12   2  10 

Тема 2. 
Систематизація 

даних. Фільтри та 

запити. 

12   4  8 12     12 

Тема 3. 
Використання 

СУБД. Звіти та 

форми.  

12   4  8 12   2  10 

Разом за ЗМ2 36   12  24 36   4  32 

Усього годин  90   30  60 90   8  82 
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3.3. Теми семінарських занять 

* не передбачено 

 

3.4. Теми практичних занять 

* не передбачено 

 

3.5. Теми лабораторних занять 

№ Назва теми 

1 Створення електронних таблиць. 

2 Робота з функціями в МS Excel. 

3 Побудова діаграм засобами МS Excel. 

4 Аналіз даних з використанням діаграм в МS Excel. 

5 Побудова графіків МS Excel. 

6 Консолідація даних в МS Excel. 

7 Розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь за допомогою МS 

Excel 

8 Розв’язування оптимізаційних задач за допомогою МS Excel. 

9 Автоматизація обробки даних за допомогою МS Excel. 

10 Побудова таблиць у СУБД Microsoft Access. 

11 Створення таблиць та встановлення зв’язків між таблицями бази даних. 

12 Управління даними у таблицях бази даних Microsoft Access. 

Використання фільтрів. 

13 Створення запитів у середовищі MS Access. 

14 Створення звітів у середовищі MS Access. 

15 Створення кнопочних форм у середовищі MS Access. 

 

3.6. Тематика індивідуальних завдань 

* не передбачено 

 

3.7. Самостійна робота 

№ 

 

Назва теми 

1 Електронні таблиці. Створення та заповнення найпростіших таблиць. 

2 Динамічне заповнення комірок. Проведення простих обчислень в 

Excel. 

3 Форматування та оформлення таблиць. Графічне оформлення: рамки, 

діаграми, графічні елементи. 

4 Excel та системи лінійних рівнянь. 

5 Оформлення та розв’язування оптимізаційних задач засобами Excel. 

6 Автоматизація виконання стандартизованих послідовностей дій. 

Створення макросу. 

7 Структура БД. Побудова таблиць. 

8 Багатотабличні БД. Зв’язки між таблицями. Побудова запитів та звітів. 

9 Створення звітів. Використання форм. 



6 

 

  

4. Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

 Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового 

оцінювання є досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним 

запланованим результатом навчання навчальної дисципліни. 
   

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка (бали) 
Пояснення за  

розширеною шкалою 

зараховано 

A (90-100) відмінно 

B (80-89) дуже добре 

C (70-79) добре 

D (60-69) задовільно 

E (50-59) достатньо 

не зараховано  

з можливістю повторного 

складання 

FX (35-49) 

(незадовільно)  

з можливістю повторного 

складання 

не зараховано  

з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

F (1-34) 

(незадовільно)  

з обов'язковим повторним 

курсом 

 

5. Засоби оцінювання 

Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання є: 

-  контрольні роботи; 

-  стандартизовані тести. 

 

6. Форми поточного та підсумкового контролю  

Форма підсумкового контролю: залік. 
 

7. Рекомендована література 

 

7.1. Базова 
 

1. Інформатика і програмування: Методичні рекомендації та завдання для 

лабораторних робіт. Частина перша. Укл.: Т.М. Фратавчан, Г.П. Івасюк, 

В.Г. Фратавчан. – Чернівці: “Золоті литаври”, 2014. – 48 с. 

 

2. Організація та обробка електронної інформації: Методичні вказівки та 

завдання для лабораторних робіт. Укл. В.Г. Фратавчан, Т.М. Фратавчан. – 

Чернівці: “Золоті литаври”, 2013. – 40 с. 

 

3. Н.М. Наумова, Н.О. Дорожко та інші. Інформатика і комп’ютерна техніка. 

Навчальний посібник для дистанційного навчання. Київ, Університет 

“Україна”, 2004. – 404 с. 

 

4. І.А. Григоришин, Л.В. Кулібаба. Microsoft Excel для самостійного 

вивчення / Навчальний посібник. – Київ: “Дакор”, КНТ, 2007. – 200 с. 
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5.  Н.В. Баловсяк, І.А. Григоришин, Л.В. Кулібаба. Система управління 

базами даних Microsoft Access для самостійного вивчення / Навчальний 

посібник. – Київ: “Дакор”, КНТ, 2006. – 156 с. 

 

6. Т.В. Ковалюк. Основи програмування. – Київ: Видавнича група BHV, 

2005. – 384 с.:іл. 

7.2. Допоміжна 
 

1. І.А. Григоришин, Л.В. Кулібаба. Microsoft Excel для самостійного 

вивчення/ Навчальний посібник. – Київ: “Дакор”, КНТ, 2007. – 200 с. 

 

2. Н.В. Баловсяк, І.А. Григоришин, Л.В. Кулібаба. Система управління 

базами даних Microsoft Access для самостійного вивчення / Навчальний 

посібник. – Київ: “Дакор”, КНТ, 2006. – 156 с. 
 

 
8. Інформаційні ресурси 

1. http://office.microsoft.com/ru-ru/support/results.aspx?ctags=CR010047968 

2. http://www.youtube.com/watch?v=N78PnHRecLU 

3. http://teachpro.ru/Course/Microsoft+Excel+2007.  

4. http://www.lessons-tva.info/edu/inf-access/access.html 

5. http://office.microsoft.com/ru-ru/access-help/FX010064691.aspx 

 

Додатково 

(для контролю та самоконтролю роботи студента) 
 

Для прикладу (залік) 

Поточне оцінювання (аудиторна та самостійна 

робота) 

Кількість балів 

(залік) 

Сумарна  

к-ть балів  

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

40 100 Т1 Т2 Т3 Т1 Т2 Т3 

4 12 20 8 8 8 
Т1, Т2, Т3 – теми змістових модулів 

http://office.microsoft.com/ru-ru/support/results.aspx?ctags=CR010047968
http://www.youtube.com/watch?v=N78PnHRecLU
http://teachpro.ru/Course/Microsoft+Excel+2007.+%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
http://www.lessons-tva.info/edu/inf-access/access.html
http://office.microsoft.com/ru-ru/access-help/FX010064691.aspx

