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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). 
Під час вивчення дисципліни студенти набуватимуть уявлення про архітектуру, технічне 

та програмне забезпечення комп'ютерних систем, про алгоритмізацію завдань програмування й 

підготовку завдань для їх подальшої реалізації на ЕОМ, ознайомляться із системами обробки 

економічної інформації, з методами запровадження діалогу при вирішенні конкретних завдань: 

вмітимуть користуватися можливостями програмного забезпечення для реалізації прикладних 

завдань, набуватимуть навичок програмування з використанням прикладних систем 

програмування для персональних ЕОМ, вивчатимуть сутність та особливості економічної 

інформації, призначення інформаційних систем в економіці, організацію автоматизованих 

інформаційних систем. 

2. 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.  
3. Пререквізити. програма з Інформатики ЗНЗ.. 

4. Результати навчання: 

знати:  

 основи інформатики (поняття алгоритму, основні структури алгоритму, алгоритмізація 

завдань),  

 логічну схему функціонування ЕОМ,  

 апаратне й програмне (базове, системне, службове та прикладне) забезпечення 

комп'ютера на прикладі операційної системи Windows та пакета Microsoft Office,  

 основи автоматизованої обробки економічної інформації,  

 основи мови програмування Visual Basic for Applications (VBA). 

вміти:  

 працювати в операційній системі Windows,   

 використовувати засоби роботи в локальній мережі та в мережі Internet,  

 користуватися можливостями програмного забезпечення для реалізації прикладних 

завдань за допомогою текстового редактора Microsoft Word, електронних таблиць 

Microsoft Excel,  

 створювати програми для автоматизації роботи з електронними таблицями за 

допомогою мови  Visual Basic for Applications (VBA),  

 

5. Опис навчальної дисципліни 
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3.2. Дидактична карта 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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5.3. Зміст завдань для самостійної роботи  

№ 

 

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. Система контролю та оцінювання 

Види та форми контролю  
Форма підсумкового контролю: залік. 

Засоби оцінювання 

Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання є: 

-  контрольні роботи; 

-  стандартизовані тести. 

 

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 

 
Розподіл балів, які отримують студенти 

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 
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7. Рекомендована література 

Основна 

 

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. 

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. 

 

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 

 

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

