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Анотація Програму вивчення навчальної дисципліни «Інформаційні технології, 
системи та ресурси» розроблено відповідно до освітньо-професійної 
програми підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
спеціальності 022 Дизайн галузі знань 02 Культура і мистецтво. 
Предметом вивчення курсу є формування навичок роботи з сучасною 
комп’ютерною технікою та програмним забезпеченням, а також уявлень 
про стан і перспективи розвитку комп’ютерної техніки та інформаційних 
технологій. 
Міждисциплінарні зв’язки: 
Забезпечуючі дисципліни: загальні дисципліни, напр. «Фізика». 
Забезпечувані дисципліни: всі наступні IT-дисципліни. 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
Змістовий модуль 1.  

Заплановані 
результати 
навчання 

Мета навчального курсу: засвоєння студентами основних теоретичних 

відомостей та практичних вмінь з курсу. Підготувати студента до 
ефективного використання сучасної комп’ютерної техніки та 
інформаційних технологій. 
Завдання навчальної дисципліни:  

 формувати знання та практичні навички роботи з сучасною 
комп’ютерною технікою та програмним забезпеченням;  

 давати уяву про стан і перспективу розвитку комп’ютерної техніки, 
комп’ютерних мереж та їх програмного забезпечення.  
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 
досягнути таких результатів навчання (компетентностей): 
знати: основні функції складових частин ПЕОМ; основи роботи з 

операційними системами, редакторами текстів, електроними 
процесорами, довідковими системами; способи отримання інформації з 
мережі Internet; основні можливості та перпективи розвитку програмних 
офісних технологій; 
вміти: виконувати основні операції з файлами у операційних системах; 
використовувати довідкову систему для пошуку інформації про роботу в 
даній програмі; створювати текстові документи у текстових редакторах; 
розробляти макет текстових документів; розробляти електронні таблиці 
для вирішення практичних завдань; представляти результати розрахунків 
в графічній формі; виконувати пошук документів в довідкових системах; 
знаходити інформацію в мережі Internet. 
компетенцій: здатність вільно оперувати з комп’ютерною технікою; 

здатність вільно оперувати з офісним прикладним програмним 



забезпеченням; розуміння ролі інформаційних технологій у професійній 
діяльності майбутнього дизайнера. 

Політика 
дисципліни 

При організації освітнього процесу в Хортицькій національній академії 
студенти, викладачі, методисти та адміністрація діють відповідно до: 
Положення про організацію освітнього процесу; Положення про атестацію 
здобувачів вищої освіти; Положення про вибіркові дисципліни; Положення 
про систему внутрішнього забезпечення якості освіти; Положення про 
критерії оцінювання знань студентів; Положення про переведення на 
індивідуальний графік навчання студентів денної форми навчання; 
Положення про академічну доброчесність. 

 
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 
Галузь знань, спеціальність, 

освітній рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

форма 
навчання 

денна 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 
02 Культура і мистецтво 

Нормативна 

Спеціальність 
022 Дизайн 

Семестр 2 

Модулів – 4 

Освітній рівень: 
перший (бакалаврський) 

Аудиторні години: 32 год. 

Змістових модулів – 1 
Лекції: 
10 год. 

Практичні, 
семінарські:  

22 год. 

Загальна кількість годин – 90 
Лабораторні: 

год 

Тижневих годин для денної 
форми навчання: 
аудиторних – 2,2 
самостійної роботи студента – 
3,9 

Самостійна робота 58 год. 

Модульний контроль 

Вид контролю: залік 

 
  

http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Osvitn_Proces_02_12.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Pollozen_Pro_Attestac_Sdobubach_Visch_Osvit.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Pollozen_Pro_Attestac_Sdobubach_Visch_Osvit.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Vibirkov_Disciplini.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Yakist.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Yakist.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Kriter_Ocinuvan.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Kriter_Ocinuvan.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Indiv_Graf_Navch.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2017/09/Polozennya_Pro_Indiv_Graf_Navch.pdf
http://khnnra.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/Poloz_Dobrochesn.pdf


ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Тема 1. Основні компоненти персональних комп`ютерів 
Історія виникнення сучасного комп'ютера. Напрямки розвитку сучасної комп'ютерної техніки. 

Поняття "архітектури" ЕОМ. Функціональні блоки ЕОМ. Представлення інформації в ПК (біт, байт). 
Составні частини архітектури комп'ютера.  
 

Тема 2. Програмне забезпечення для роботи персональних комп`ютерів 
Операційні системи, їх визначення. Операційні системи WINDOWS і LINUX та їх стандартні 

прикладні програми. Початкові відомості про роботу з операційною системою: початок (завершення) 
роботи з ПК, графічний інтерфейс, робочій стіл, панель задач, головне і контекстне меню, піктограма, 
ярлик. Запуск операційної системи. Робота з дискетами. Архівація файлів і папок.  
 

Тема 3. Порти та пристрої введення-виведення. Інтерфейси 

Послідовні порти. Паралельні порти. USB-порти. Контролери. Клавіатура. Складові компоненти 
клавіатури. Інтерфейси. Ремонт клавіатур. Миш. Її типи та ремонт. Безпроводні пристрої введення. 
 

Тема 4. Сканери та друкуючи пристрої 

Головні компоненти сканерів. Принцип сканування. Можливості програми Adobe Photoshop. 
Перетворення документів в електронну форму. Загальні відомості о системах оптичного розпізнавання 
текстів. Можливості програми FineReader. Матричні принтери. Струйні принтери. Лазерні принтери. 
Спеціалізовані пристрої друку. Технології друку. Несправності принтерів та їх профілактичне 
обслуговування. Цвітоділення та принципи формування цвітового зображення. Копіювальні пристрої, 
їх типи та класифікація. 
 

Тема 5. Модеми та загальні відомості про Internet 

Призначення та функціонування модемів. Побудова локальних та глобальних мереж. Побудова 
Internet. IP-адреса. Служби Internet. Робота з електронною поштою. Робота з програмою Internet 
Explorer. Розсилка. Спами. 

 
СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви тем 
 

Кількість годин 

денна форма 

усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. 

1. Основні компоненти персональних 
комп’ютерів. 

20 2 6 – – 12 

2. Програмне забезпечення для роботи 
персональних комп’ютерів. 

18 2 4 – – 12 

3. Порти та пристрої введення-виведення. 
Інтерфейси. 

17 2 4 – – 11 

4. Сканери та друкуючи пристрої. 17 2 4 – – 11 

5. Модеми та загальні відомості про 
Internet. 

18 2 4 – – 12 

Разом 90 10 22 – – 58 

 
ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
з/п 

№ 
теми 

Назва теми Кількість 
годин 

1 1 Стандартні програми Windows.  2 

2 2 Форматування тексту у Microsoft Word.  6 

3 2 Створення складного документу у Microsoft Word.  6 

4 5 Створення презентації в PowerPoint  8 

Разом 22 

 
 
 
 



ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

№ 
з/п 

№ 
теми 

Назва теми 
Кількість 

годин 

1 1 Інформаційне суспільство. 10 

2 2 Суспільство знань. 10 

3 3 Концепція «луллізму». 10 

4 4 Концепція psychic driving. 8 

5 5 Нанотехнології. 10 

6 6 Штучний інтелект. 10 

Разом  58 

 
МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів з курсу «Інформаційні технології, системи 
та ресурси» застосовуються такі методи: 

– методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда, 
екзамен; 

– методи письмового контролю: письмове тестування, модульна контрольна робота, 
індивідуальна науково-дослідна робота; 

– методи самоконтролю: самооцінка, самоаналіз. 
 

СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ 

Кількість балів 
 

Т1 Т2 Т3 Т4 

Практичні заняття (30 б) 7,5 7,5 7,5 7,5 

Самостійна робота (40 б) 10 10 10 10 

Поточний модульний 
контроль (10 б) 

10 балів 

Підсумковий контроль 
(залік) 

20 балів 

 
Шкала оцінювання: національна та ЄКTС 

За шкалою 
EКTС 

За шкалою 
академії 

За національною шкалою 

Екзамен Залік 

A 
90–100 

(відмінно) 
5 (відмінно) 

Зараховано 

B 
82–89 

(дуже добре) 
4 (добре) 

C 
75–81 

(добре) 

D 
64–74 

(задовільно)  
3 (задовільно) 

E 
60–63 

(достатньо) 

FX 
35–59 

(незадовільно – з можливістю повторного 
складання) 

2 (незадовільно) Не зараховано 

F 
1–34 

(незадовільно – з обов’язковим 
повторним курсом) 

 
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ 

1. Бази даних. Класифікація баз даних.  
2. Призначення і можливості процесору електронних таблиць. 
3. Види моделей даних у базах даних.  



4. Уявлення про “інформацію”. Об’єктивні та суб’єктивні її характеристики.  
5. Безперервна та дискретна інформація.  
6. Налагодження процесору електронних таблиць. 
7. Обробка даних в процесорі електронних таблиць. 
8. Побудова графіків та діаграм у процесорі електронних таблиць. 
9. Оцінювання інформації з якісної точки зору.  
10. Комп’ютерні віруси. Їх проявлення та класифікація.  
11. Класифікація антивірусних засобів.  
12. Функції табличного процесора. Майстер функцій. Основні вбудовані функції. 
13. Загальні відомості про топологію локальних сетей.  
14. Способи комутації у сетях.  
15. Еталонна модель взаємозв’язку відкритих систем.  
16. Поняття СУБД. Об’єкти баз даних.  
17. Історія розвитку обчислювальної техніки. 
18. Модеми.  
19. Виникнення глобальної мережі Internet. 
20. Штучний інтелект: проблеми і перспективи. 
21. Теорія та принцип функціонування квантового комп’ютера. 
22. Пам’ять в інформаційному суспільстві: від голографічної до колективної. 
23. Принцип дії ДНК-комп’ьютеру. 
24. «Машина Луллі» і теорія «луллізму». 
25. Проблеми і перспективи мобільної телефонії. 
26. RFID-безпека. 
27. Принципи створення суперкомп’ютерів. 
28. Порівняльний аналіз комп’ютерної гральної індустрії. 
29. Наномедицина. 
30. Епігенетика. 
31. Когнитивне радіо. 
32. Ядерне перепрограмування. 
33. Безпечний Інтернет. 
34. Нанобіомеханіка. 
35. Бездротовий Всесвіт. 
36. Дія іонизуючого та неіонизуючого випромінювання на живі клітини та біологічні об’єкти. 
37. «Цифровізація»: сутність електронної держави. 
38. Основні методи і способи вилучення особистих даних користувачів з облаків за допомогою гаджетів 

і технологій. 
39. Цифрові технологіі в освіті: благо чи шкода? 

 
 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
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1. Буйницька О.П. Інформаційні технології та технічні засоби навчання: навч. посіб.  Київ: Центр учбової 
літератури, 2012. 240 с. 
2. Жарких Ю.С., Лисоченко С.В., Сусь Б.Б., Третяк О.В. Комп'ютерні технології в освіті: навч. посібн.  
Київ: Видавничополіграфічний центр "Київський університет", 2012.  239 с. 
3. Гуревич Р.С., Кадемія М.Ю., Шевченко Л.С. Інформаційні технології навчання: інноваційний підхід. 
Навчальний посібник.  Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2012.  348 с. 
4. Кадемія М. Ю., Шахіна І. Ю. Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі. 
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Харків: Основа, 2010. 156 с. 
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