
Анотація навчальної дисципліни 

«Основи інформатики та обчислювальної техніки (Інформатика)» 

Мета – формування у студентів теоретичної бази знань з інформатики, умінь і 

навичок ефективного використання сучасних комп'ютерно-інформаційних технологій у 

своїй діяльності, що має забезпечити формування у студентів основ інформаційної 

культури та інформатичної компетентності. 

Предмет – комплексна наукова й інженерна дисципліна, що вивчає аспекти 

проектування, створення, оцінювання, функціонування комп’ютерних систем оброблення 

інформації, її застосування і впливу на різні галузі соціальної практики, а також 

систематизує прийоми створення, збереження, накопичення, опрацювання та передачі 

даних засобами обчислювальної техніки та принципи функціонування цих засобів і методи 

управління ними. 

Дидактична структура (освітні компоненти). Апаратне забезпечення: основні 

поняття та визначення. Операційна система та поняття файлової системи персонального 

комп’ютера. Стандартні програми. Текстовий процесор (Форматування тексту та робота з 

графічними зображеннями. Робота з таблицями. Об’єкти  SmartArt. Робота з макросами та 

текстовими полями). Табличний процесор (Робота з формулами та функціями. Виконання 

обчислень в MS Excel. Створення діаграм. Обчислення функцій та рівнянь. Робота із 

даними. Масиви. Створення макросів. Робота з датами). Засіб створення презентацій 

(Розробка демонстраційних матеріалів за допомогою систем підготовки комп’ютерних 

презентацій. Робота і налаштування анімаційних ефектів. Розробка відео-матеріалів за 

допомогою засобів створення презентації). Основи захисту комп’ютерної інформації. 

Теоретичні основи комп’ютерної графіки. Особливості створення та редагування растрових 

графічних зображень. Основні етапи роботи у редакторі векторної графіки. Особливості 

створення та редагування векторних графічних зображень. Міжнародна комп’ютерна 

мережа Інтернет. Основи створення веб-сторінок та розміщення інформації в Інтернет. 

Основні спеціальні компетентності: 

 демонструвати здатність до креативності, абстрактного мислення, аналізу і 

синтезу; 

 застосовувати знання у професійній діяльності у стандартних та нестандартних 

ситуаціях; 

 вміти адаптуватися до нових ситуацій і умов; 

 уміти працювати як самостійно, так і в команді; 

 планувати, організовувати і контролювати власну діяльність; 

 займатися самоосвітою та навчанням протягом усього життя; 

 володіти навичками використання інформаційних технологій, баз даних та збору 

інформації із різних джерел; 

 демонструвати уміння роботи з комп’ютером на рівні користувача та 

використовувати інформаційні технології для вирішення практичних правових задач; 

 володіти навичками складання та оформлення документації з урахуванням 

сучасних вимог діловодства. 

Пререквізити: «Інформатика» рівня стандарт загальноосвітніх навчальних закладів. 

Кореквізити: «Математика». 

Постреквізити: галузеві юридичні дисципліни. 

Загальна система оцінювання: 12-бальна шкала оцінювання, побудована за 

принципом сумування набутих знань, умінь і навичок з урахуванням зростання рівня 

особистих досягнень здобувача. 

Умови допуску до підсумкового контролю: студент допускається до підсумкового 

контролю при умові зарахування  всіх практичних робіт та відпрацюванні всіх пропущених 

занять.  

Політика оцінювання результатів навчання та академічна доброчесність: 

відвідування занять є обов’язковим, а пропущені практичні – відпрацьовуються. 

Самостійна робота, креативність та ініціатива студентів щодо виконання завдань 

оцінюються додатковими балами. Роботи, які здаються із порушенням термінів без 

поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. 


