
АНОТАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 Інформатика  

(назва навчальної дисципліни) 

 

 Нормативна  

(нормативна/вибіркова) 

 

 Цикл професійної та практичної підготовки  

 (цикл дисциплін за навчальним планом) 

 

Предмет навчальної дисципліни 

Предметом дисципліни «Інформатика» є система засобів автоматизації 

оброблення та використання інформації. 

 

Мета навчальної дисципліни 

Вивчення теоретичних основ і принципів побудови сучасних і 

перспективних обчислювальних машин, основ програмування, прикладних 

програмних систем, а також уміння орієнтуватися в комп’ютерних мережах, 

базова підготовка фахівців для ефективного використання сучасної 

комп’ютерної техніки в процесі розв’язку прикладних задач. 

 

Основні завдання 

Вивчення теоретичних основ інформатики та характеристик 

комп’ютерної техніки, архітектури, технологічного забезпечення 

комп’ютерних систем, алгоритмізації та програмування, систем оброблення 

економічної інформації, використання мережних технологій під час 

дослідження соціально-економічних систем та розв’язування задач фахового 

спрямування. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі 

Дисципліна «Інформатика» взаємопов’язана з такими дисциплінами як 

«Теорія ймовірності та математична статистика», «Алгоритмізація та 

програмування», «Управління проектами інформатизації», «Об’єктно-

орієнтоване програмування», «Технології проектування та адміністрування 

БД і СД», «Комп’ютерні мережі», «Комп’ютерна графіка», «Технології 

Internet», «Захист інформації в інформаційних системах» та ін. 

 

Вимоги до знань і вмінь 

а) знати: 

 стан та перспективи розвитку компонентів інформатики та управління; 

 основи комп’ютеризації облікових і аналітичних робіт; 



 можливості використання ПК для автоматизації операцій, які часто 

виконуються під час роботи спеціалістів різних напрямків. 

б) уміти: 

 керувати обчислювальною системою за допомогою операційних систем 

та їх оболонок; 

 використовувати програми пакету MS Office для розв’язання фінансово-

економічних задач; 

 застосовувати служби та послуги мережі Інтернет; 

 створювати за допомогою мови HTML простіші WEB-сторінки. 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами 

 

Номер 

теми 
Назва теми 

1. Теоретичні основи інформатики 

2. Системне забезпечення інформаційних процесів 

3. Організація комп’ютерної безпеки та захисту інформації 

4. Програмні засоби роботи зі структурованими документами 

5. Програмні засоби роботи з базами та сховищами даних 

6. Мережні технології 

7. Глобальна мережа Internet 

8 Основи WEB-дизайну 

 

 

Викладач  _________________  Жмуркевич А.Є. 
    (підпис) 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри економічної кібернетики.  

Протокол № 11 від “27” червня 2017 року. 

 

  

В. о. завідувача кафедри  

економічної кібернетики _________________ Шевчук І. Б. 
      (підпис) 


