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1. Загальна інформація
Назва дисципліни Інформатика
Викладач (-і) Сюсько С.В.
Контактний телефон 
викладача

+38(097)9341767

E-mail викладача vssyusko@gmail.com
Формат дисципліни Очний
Обсяг дисципліни  5кредитів EKTS 
Посилання  на  сайт
дистанційного навчання

http://ifagrarncol.at.ua/index/bibliotechnij_fond/

Консультації Очні консультації: згідно розкладу консультацій
2. Анотація до курсу

Дисципліна  ―Інформатика –  є  однією  з  навчальних  дисциплін  природничо-
наукового циклу системи підготовки бакалаврів  у вищих аграрних навчальних закладах.
Приведена  структура,  класифікація,  види  інформаційних  технологій.  Висвітлюються
основні технології обробки та аналізу даних засобами інформаційних технологій, навичок
роботи з прикладним програмним забезпеченням загального та спеціального призначення.
При  вирішенні  чисельних  завдань,  пов'язаних  із  плануванням,  прогнозом,  аналізом
сільськогосподарських  процесів  значну увагу приділено  технологіям  обробки та  аналізу
даних,  а  також  засобам  їх  розв’язку  (математичному  та  графічно-інформаційному
програмному забезпеченню).

3. Мета та цілі курсу 
Мета  вивчення  теоретичних  основ  інформатики  і  набуття  навичок  використання

прикладних  систем  обробки  економічних  даних  та  систем  програмування  для  ПК  і
локальних  комп’ютерних  мереж  під  час  дослідження  соціально-економічних  систем  та
розв’язування завдань фахового спрямування. 

Знання та практичний досвід, що будуть отримані у процесі вивчення курсу, дозволять
значно розширити можливості студентів при засвоєнні комплексу спеціальних дисциплін:
статистика,  математичне моделювання економічних систем,  комп’ютерне програмування,
бази  даних  в  управлінських  системах,  інформаційні  системи  та  ін.  При  викладанні
дисципліни  використовується  системний  підхід,  активні  методи  навчання,  електронний
навчальний курс, модульно-рейтингова система контролю навчання студентів

4. Результати навчання (компетентності)
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
- знати:
 основні поняття інформатики; 
склад, пристрої та технічні характеристики сучасного комп`ютера; 
склад, призначення та основні функції програмного забезпечення сучасного комп'ютера; 
технологію і організацію розв`язку задач на комп`ютері;
 організацію комп’ютерної мережі
 - вміти:
 практично працювати на комп`ютері;
 професійно користуватись програмними продуктами: MS Windows, MS Word, MS Excel, 
MS PowerPoint;
 здійснювати пошук інформації в мережі Інтернет; працювати в локальній комп’ютерній 
мережі.

5. Організація навчання курсу
Обсяг курсу 150 год.

Вид заняття Загальна кількість годин
лекції 32 год.
семінарські заняття / практичні / лабораторні 60 год.
самостійна робота 58 год.



Ознаки курсу

Семестр Спеціальність
Курс
(рік

навчання)

Нормативний /
вибірковий

І, ІІ _073 “Менеджмент” І нормативна
Тематика курсу

Тема, план Форма
заняття

Літер
атура

Завдання,
год

Вага
оцінки

Термін
виконання

І семестр
Тема  1.  Теоретичні  основи
економічної інформатики.

Лекція1 [1,2] Опрацюва
ти
лекційний
матеріал, 
Тестуванн
я  за
темою

До
наступного
заняття  за
розкладом

Вступне заняття. Практична
робота1

[1,2] Виконанн
я
практично
ї роботи

3бали До
наступного
заняття  за
розкладом

Одиниці виміру інформації Практична
робота2

[1,2] Виконанн
я
практично
ї роботи

3бали До
наступного
заняття  за
розкладом



Тема  2. Еволюція  комп'ютерної
техніки. 

Лекція 2 [1,2] Опрацюв
ати
лекційни
й
матеріал,
підготува
тися  до
практичн
ого
заняття

До
наступного
заняття  за
розкладом

Структурно-функціональна  схема
ПК 

Практична
робота3

[1,2] Виконанн
я
практично
ї роботи

3бали До
наступного
заняття  за
розкладом

Організація файлової системи Практична
робота4

[1,2] Виконанн
я
практично
ї роботи

3бали До
наступного
заняття  за
розкладом

Тема  3. Апаратне  (HardWаre)
забезпечення сучасного комп’ютера

Лекція3 [1,2] Опрацюв
ати
лекційни
й
матеріал,
підготува
тися  до
практичн
ого
заняття

До
наступного
заняття  за
розкладом

Панель задач Панель управління Практична
робота5

[1,2] Виконанн
я
практично
ї роботи

3бали До
наступного
заняття  за
розкладом

Тема4.  Програмне  (SoftWаre)
забезпечення  сучасного
комп’ютера.. 

Лекція4 [1,2] Опрацюв
ати
лекційни
й
матеріал,
підготува
тися  до
практичн
ого
заняття

До
наступного
заняття  за
розкладом

Проводник Практична
робота6

[1,2] Виконанн
я
практично
ї роботи

3бали До
наступного
заняття  за
розкладом



Тема5.  Операційні системи ПК. Лекція5 [3] Опрацюв
ати
лекційни
й
матеріал,
підготува
тися  до
заняття

До
наступного
заняття  за
розкладом

Службові програми Windows Практична
робота7

[1,2] Виконанн
я
практично
ї роботи

3бали До
наступного
заняття  за
розкладом

Архівація файлів Практична
робота8

[1,2] Виконанн
я
практично
ї роботи

3бали До
наступного
заняття  за
розкладом

Антивірусні програми. Практична
робота9

[1,2] Виконанн
я
практично
ї роботи

3бали До
наступного
заняття  за
розкладом

Тема6.  Офісне  програмне
забезпечення.

Лекція6 [3] Опрацюв
ати
лекційни
й
матеріал,
підготува
тися  до
заняття

До
наступного
заняття  за
розкладом

Знайомство з основними офісними
програмами 

Практична
робота10

[1,2] Виконанн
я
практично
ї роботи

3бали До
наступного
заняття  за
розкладом

Форматування документу.  Робота з
малюнками

Практична
робота11

[3] Опрацюв
ати
лекційни
й
матеріал,
підготува
тися  до
практичн
ого
заняття

3бали До
наступного
заняття  за
розкладом

ІІ семестр
Тема7.Робота  з  таблицями  та
об’єктами у MS Word

Лекція7 [4] Опрацюв
ати
лекційни
й
матеріал,
підготува
тися  до
заняття

До
наступного
заняття  за
розкладом



Робота з  таблицями та  діаграмами
Створення  таблиці.  Форматування
таблиць

Практична
робота12

[1,2] Виконанн
я
практично
ї роботи

3бали До
наступного
заняття  за
розкладом

Створення  формул  та
організаційних діаграм

Практична
робота13

[1,2] Виконанн
я
практично
ї роботи

3бали До
наступного
заняття  за
розкладом

Створення  таблиці.  Форматування
таблиць

Практична
робота14

[1,2] Виконан
ня
практичн
ої роб

3бали До
наступного
заняття  за
розкладом

Тема  8.  Виконання  обчислень  у
табличному процесорі MS EXCEL з
використанням майстра функцій

Лекція8 [4] Опрацюв
ати
лекційни
й
матеріал,
підготува
тися  до
заняття

До
наступного
заняття  за
розкладом

Створення таблиці. Практична
робота1

[1,2] Виконан
ня
практичн
ої роботи

3бали До
наступного
заняття  за
розкладом

Форматування  таблиць  Розрахунки
в EXCEL.

Практична
робота16

[1,2] Виконан
ня
практичн
ої роботи

3бали До
наступного
заняття  за
розкладом

Робота з функціями Практична
робота17

[1,2] Виконан
ня
практичн
ої роботи

3бали До
наступного
заняття  за
розкладом

Створення графіків та діаграм Практична
робота18

[1,2] Виконан
ня
практичн
ої роботи

3бали До
наступного
заняття  за
розкладом

Робота з базами даних в MS Excel Практична
робота19

[1,2] Виконан
ня
практичн
ої роботи

3бали До
наступного
заняття  за
розкладом

Зведення  та  консолідація  даних  в
MS ExceL

Практична
робота20

[1,2] Виконан
ня
практичн
ої роботи

3бали До
наступного
заняття  за
розкладом

Створення макросів в MS Excel Практична
робота21

[1,2] Виконан
ня
практичн
ої роботи

3бали До
наступного
заняття  за
розкладом

Тема 9. Формати графічних файлів.
Графічні  редактори.  Презентаційна
графіка.

Лекція9 
Лекція 10
Лекція 11

[4] Опрацюв
ати
лекційни
й

До
наступного
заняття  за
розкладом



матеріал
підготува
тися  до
заняття

Огляд графічних редакторів Практична
робота22

[1,2] Виконан
ня
практичн
ої роботи

3бали До
наступного
заняття  за
розкладом

Робота з редактором Paint Практична
робота23

[1,2] Виконан
ня
практичн
ої роботи

3бали До
наступного
заняття  за
розкладом

Створення  презентації  за
прикладом 
 

Практична
робота24

[1,2] Виконан
ня
практичн
ої роботи

3бали До
наступного
заняття  за
розкладом

 Тема  10.  Мережні  технології.
Робота в Internet

Лекція12
Лекція 13

[4] Опрацюв
ати
лекційни
й
матеріал
підготува
тися  до
заняття

До
наступного
заняття  за
розкладом

Мережеві  технології  Пошук
інформації в Інтернет. 

Практична
робота25

[1,2] Виконан
ня
практичн
ої роботи

3бали До
наступного
заняття  за
розкладом

Основи  роботи  в  Internet  за
допомогою MS Internet Explorer

Практична
робота26

[1,2] Виконан
ня
практичн
ої роботи

3бали До
наступного
заняття  за
розкладом

Робота з електронною поштою Практична
робота27

[1,2] Виконан
ня
практичн
ої роботи

3бали До
наступного
заняття  за
розкладом

Тема 11 Основи Web-технологій Лекція14 [4] Опрацюв
ати
лекційни
й
матеріал
підготува
тися  до
заняття

До
наступного
заняття  за
розкладом

Створення Web-сторінок. Практична
робота28

[1,2] Виконан
ня
практичн
ої роботи

3бали До
наступного
заняття  за
розкладом

Тема 12.  Цифрові інструменти для
колективної роботи фінансиста

Лекція15
Лекція 16

[4] Опрацюв
ати
лекційни
й

До
наступного
заняття  за
розкладом



матеріал
підготува
тися  до
заняття

Колективна  робота  для  вирішення
фінансових задач.

Практична
робота29
Практична
робота30

[1,2] Виконан
ня
практичн
ої роботи

3бали
5балів

До
наступного
заняття  за
розкладом

Всього 92
поточне тестування 3
самостійна робота 5
Екзамен Тест,

практич
ні
завдання

100



Всього за курс 100
6. Система оцінювання курсу

Загальна система оцінювання курсу 100  бальна  за  семестр  –  як
середньо  арифметичне  100 балів
протягом  семестру  та   100  балів  за
екзамен

“відмінно” –  студент  демонструє
повні  і  глибокі  знання  навчального
матеріалу,  достовірний  рівень  розвитку
умінь  та  навичок,  правильне  й
обґрунтоване  формулювання
практичних висновків, наводить повний
обґрунтований  розв’язок  прикладів  та
задач,  аналізує  причинно-наслідкові
зв’язки;вільно  володіє  науковими
термінами;

“добре” –  студент  демонструє
повні знання навчального матеріалу, але
допускає незначні пропуски фактичного
матеріалу,  вміє  застосувати  його  до
розв’язання  конкретних  прикладів  та
задач,  у  деяких  випадках  нечітко
формулює загалом правильні  відповіді,
допускає  окремі  несуттєві  помилки  та
неточності розв’язках; 

“задовільно” –  студент  володіє
більшою  частиною  фактичного
матеріалу,  але викладає його не  досить
послідовно  і  логічно,  допускає  істотні
пропуски  у  відповіді,  не  завжди  вміє
правильно застосувати набуті знання до
розв’язання  конкретних  прикладів  та
задач,  нечітко,  а  інколи  й  невірно
формулює  основні  твердження  та
причинно-наслідкові зв’язки; 

“незадовільно” –  студент  не
володіє  достатнім  рівнем  необхідних
знань,  умінь,  навичок,  науковими
термінами.

Вимоги до письмової роботи Відповідно до навчального плану,
студент  виконує  одну  контрольну
роботу,  яка  є  допуском  до  складання
іспиту.  Головна  мета  її  –  перевірка
самостійної  роботи студентів  в  процесі
навчання,  виявлення  ступеня  засвоєння
ними теоретичних положень курсу.  При
розв’язанні  задач  студент  має  детально
вказувати,  яким  саме  був  хід  його
роздумів,  якими  формулами  він
користувався.

Практичні заняття Практичне заняття проводиться з
метою формування  у  студентів  умінь  і



навичок  з  предмету,  вирішення
сформульованих   завдань,  їх  перевірка
та оцінювання..  За метою і структурою
практичні  заняття  є  ланцюжком,  який
пов'язує  теоретичне  навчання  і
навчальну  практику  з  дисципліни,  а
також  передбачає  попередній  контроль
знань  студентів.  Оцінка  за  практичне
заняття  враховується  при  виставленні
підсумкової оцінки з дисципліни

Умови допуску до підсумкового контролю – оцінка за практичні заняття (92
бали);

– оцінка  за  поточне  тестування
(3бали);

– оцінка за самостійну роботу (5
балів).

7. Політика курсу
-  самостійне  виконання  навчальних  завдань,  завдань  поточного  та  підсумкового

контролю результатів  навчання  (для  осіб  з  особливими  освітніми  потребами  ця  вимога
застосовується  з  урахуванням  їхніх  індивідуальних  потреб  і  можливостей);

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень,
відомостей;

-  надання  достовірної  інформації  про  результати  власної  навчальної  (наукової,
творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації».

Засвоєння  пропущеної  теми  лекції  з  поважної  причини  перевіряється  під  час
складання підсумкового контролю. Пропуск лекції з неповажної причини відпрацьовується
студентом (співбесіда, реферат тощо). 

Пропущені практичні,  семінарські та лабораторні заняття,  незалежно від причини
пропуску,  студент  відпрацьовує  згідно  з  графіком  консультацій.  Поточні  ,,2”,  отримані
студентом  під  час  засвоєння  відповідної  теми  на  практичному,  семінарському  та
лабораторному  занятті  перекладаються  викладачу,  який  веде  заняття  до  складання
підсумкового  контролю з  обов'язковою відміткою у  журналі  обліку роботи  академічних
груп.

8. Рекомендована література
 Основна: 

1.  Швиденко  М.З.  «Інформатика  та  комп’ютерна  техніка»  Підручник.[для
студ.екон.спец.вищих  навч.  закладів]/  Швиденко  М.З.,  Мокрієв  М.В.,  Ткаченко  О.М.,
Глазунова О.Г., Матус Ю.В. Попов О.Є. - К.: Інтерсервіс, 2014. – 647с. 

Допоміжна:
 1. Леонтьєв В.П. Новейшая Энциклопедия персонального компьютера.-М., ОЛМА-

ПРЕСС, 2003.-920 с. 
2.  Сучасні  комп’ютерні  технології/За  заг.  ред.  Швиденка М.З.  К.:ННЦ «Інститут

аграрної економіки», 2007.-712 с. 13. 


