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ВСТУП 

 

Навчальна програма вивчення дисципліни «Інформатика» складена 

відповідно до освітньо-професійних програм підготовки бакалавра 

спеціальностей 014.04 Середня освіта (Математика) та 014.08 Середня освіта 

(Фізика). 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є поняття інформації; форми 

та засоби передавання інформації; носії інформації; кодування інформації; 

опрацювання інформації; оцінка і вимірювання інформації; вивчення 

інформатики як науки про засоби і методи збирання, опрацювання, зберігання, 

пошуку, передавання, подання та використання інформації в різних галузях 

людської діяльності. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: дискретна математика, математична логіка та 

теорія алгоритмів, лінійна алгебра. 

 

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі: 

1. Основні базові поняття інформатики. Персональні комп’ютери; 

2. Операційні системи; 

3. Прикладне програмне забезпечення; 

4. Комп’ютерні мережі та мережа Internet; 

5. Засоби верстки Web-сторінок та Web-програмування. 

 

1. Мета й завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. Метою вивчення навчальної дисципліни «Інформатика» є надання 

майбутнім вчителям математики знань та навичок щодо сучасних засобів 

передачі, обробки, зберігання та відображення інформації; практичних навичок 

ефективного використання сучасних операційних систем у навчальному 

процесі. Формування у майбутніх фахівців системи спеціальних знань, вмінь і 

навичок, необхідних для ефективного використання засобів сучасних 

інформаційних технологій у своїй майбутній професійній діяльності, для 

організації та управління навчальним процесом; оволодіння сучасними 

мережевими технологіями та їх практичним використанням для пошуку, 

обробки і аналізу даних спрямованих на використання в учбовому процесі; для 

формування елементів інформаційної і загальної культури здобувачів вищих 

навчальних закладів через предмет інформатики. Застосування сучасних 

інформаційних технологій при вивченні всіх без винятку предметів, вирішення 



проблем інтенсифікації пізнавальної діяльності, інтеграції навчальних 

предметів і диференціації навчання, надання навчальній діяльності 

дослідницького, творчого характеру, певного розкриття творчого потенціалу 

здобувача, створення умов для задоволення запитів і розвитку індивідуальних 

здібностей, формування світогляду, свідомого ставлення до навколишнього 

світу. 

1.2. Основним завданням вивчення дисципліни «Інформатика» є 

теоретична та практична підготовка майбутніх фахівців з таких питань: 

 сучасні засоби передачі, обробки, зберігання та відображення інформації; 

 структура та принципи функціонування сучасних операційних систем, 

формування навичок та вмінь в питаннях інсталяції, настроювання та 

адміністрування операційних систем сімейства Linux та Windows; 

 офісні додатки LibreOffice та Microsoft Office; 

 мережеві технології і їх місце у сучасному суспільстві; 

 локальні комп'ютерні мережі, їх призначення та особливості 

функціонування; 

 глобальні комп'ютерні мережі, їх призначення та особливості 

функціонування; 

 апаратні та програмні засоби локальних та глобальних комп'ютерних 

мереж, їх класифікація та коротка характеристика; 

 сервіси та служби глобальних комп'ютерних мереж, їх типи та особливості 

використання; 

 методи публікації документів у комп’ютерній мережі; 

 технологія створення Web-документів з використанням сучасних 

інструментальних програмних засобів; 

 способи обробки статичних та створення динамічних html-документів на 

стороні сервера; 

 формування у здобувачів загальних основ інформаційної культури 

майбутнього вчителя. 

1.3. За результатами вивчення дисципліни у здобувачів повинні бути 

сформовані такі компетентності: 

загальні:  

будова та основні галузі застосування ЕОМ; функції та склад операційної 

системи; поняття про конфігурування операційної системи; поняття та 

призначення об'єктів операційної системи з графічним інтерфейсом; 

призначення та основні функції прикладного програмного забезпечення 

загального призначення: текстового та графічного редакторів, СУБД, 

електронних таблиць тощо; уявлення про основні способи подання інформації; 

поняття про структуру даних та методи збереження даних; основні принципи 

організації комп’ютерних мереж; уявлення про засоби створення мережевого 



оточення персонального комп’ютера, засоби створення та публікації 

документів в мережі; уявлення про створення, налаштування та публікацію 

WEB-сторінок, хмарні технології та on-line сервіси. 

спеціальні:  

класифікувати інформацію по типу; проводити підбір інсталяцію та 

налаштування необхідного програмного забезпечення; налагоджувати 

інтерфейс користувача робочого середовища; використовувати додаткові 

вбудовані засоби обробки інформації; оформлювати електронні версії 

документів, рефератів, курсових, тощо; вирішення задач, відображення 

табличних даних, діаграм, графіків, умовне форматування та робота з базами 

даних засобами електронних таблиць; створення презентацій, що відповідають 

загальноприйнятим правилам, налаштування об’єктів, анімації об’єктів, 

звукового супроводження та колонтитулів засобами програм підготовки 

презентацій; створення елементарних баз даних, визначення та встановлення 

необхідних зв’язків таблиць, створення запитів, звітів та необхідних форм 

засобами СУБД; визначення топології комп’ютерних мереж; знаходження 

спільних ресурсів комп’ютерних мереж; публікація документів в комп’ютерних 

мережах; користування on-line сервісами; створення WEB-сайтів засобами он-

лайн конструкторів; створення і налаштування WEB-сайтів засобами HTML, 

CSS, JAVA SCRIPT а також їх публікація в мережі Internet.  

 

На вивчення навчальної дисципліни відведено 270 годин / 9 кредитів ECTS. 



2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1 

Основні базові поняття інформатики. Персональні комп’ютери. 

 

ТЕМА 1. Інформатика, інформація як основа інформатики, дані. 

1. Інформація і форми її подання. Повідомлення. Одиниці вимірювання 

інформації. Види та основні властивості інформації. Інформаційний шум. 

2. Предмет і завдання сучасної інформатики. Інформатика і кібернетика. 

Правові аспекти інформатики. 

3. Дані. Реєстрація та операції з даними. Кодування даних, двійкові коди. 

Кодування текстових, графічних та звукових даних. Основні структури даних. 

Література: [3,6,7,14,16] 

 

ТЕМА 2. Персональні комп'ютери. 

1. Історія розвитку обчислювальної техніки. Класифікація сучасних 

комп’ютерів. Перспективи розвитку комп’ютерної техніки. 

2. Архітектура персонального комп’ютера. Будова персонального 

комп’ютера. Пристрої збереження інформації. 

3. Мікропроцесор. Основні функції мікропроцесора. 

4. Внутрішня та зовнішня пам'ять комп'ютера. Характеристика різних видів 

внутрішньої пам'яті комп'ютера. Зовнішні запам'ятовуючі пристрої комп'ютера. 

Принципи роботи накопичувачів на дисках та стрічках. Види дисків та їх 

основні характеристики. 

5. Пристрої введення-виведення інформації. 

6. Розмітка дисків. Поняття файлу. Каталоги файлів. Специфікація файлів. 

Дефрагментація. Файлова система. 

7. Основні характеристики комп'ютера. Огляд сучасної обчислювальної 

техніки. 

Література: [3,6,7,14, 21] 

 

Змістовий модуль 2 

Операційні системи. 

 

ТЕМА 3. Операційна система Microsoft Windows. 

1. Операційні системи з графічним інтерфейсом. Історична довідка і загальна 

характеристика Windows. 

2. Інтерфейс користувача. Налаштування робочого середовища. Прийоми 

роботи з маніпулятором «миша». Файлові операції в Windows. 



3. Вбудовані додатки Windows. Текстові та графічні редактори, файловий 

менеджер, програми-браузери. 

4. Сервісні програми. Віруси та боротьба з ними. Обслуговування дисків. 

Запис компакт-дисків. 

5. Інсталяція програмного забезпечення. Драйвери пристроїв. 

Література: [3,5,6,7,12,17,18,24] 

 

ТЕМА 4. Операційна система Linux. 

1. Історична довідка і загальна характеристика Linux. Дистрибутиви ОС 

Linux. Основні відмінності ОС Linux від інших ОС. 

2. Інтерфейс користувача. Налаштувння робочого середовища. Файлові 

операції в Linux. Права доступу до файлів. 

3. Вбудовані додатки Linux. Текстові та графічні редактори, файловий 

менеджер, програми-браузери. 

4. Термінал (командний рядок або консоль) Linux. Основні команди 

терміналу. Робота з файлами в терміналі. 

5. Інсталяція програмного забезпечення. 

Література: [4,12,15,17,24] 

 

Змістовний модуль 3 

Прикладне програмне забезпечення. 

 

ТЕМА 5. Файловий менеджер Midnight Commander (МС).  

1. Інтерфейс та функціональні клавіші. 

2. Меню та конфігурування. 

3. Робота з файлами та каталогами. 

4. Командний рядок. 

Література: [4,8,15] 

 

ТЕМА 6. Стиснення та архівація комп’ютерних даних. 

1. Основні поняття стиснення та архівації даних. 

2. Програмні засоби архівації. Функціональні можливості архіватора 7-Zip. 

3. Захист архіву від пошкоджень. Відновлення даних з архіву. 

4. Саморозпаковувальний та багатотомний архіви. 

Література: [3,7,14,15,18] 

  



ТЕМА 7. Офісний пакет. 

1. Текстові процесори. Створення, редагування та оформлення текстових 

документів. Збереження, захист та друк документів. 

2. Редактори електронних таблиць. Оброблення табличних даних. 

Сортування та фільтрування даних. Виконання обчислень за допомогою 

формул. Графічне подання даних. 

3. Засоби створення презентацій. Підготовка прилюдних виступів та 

презентацій.  

4. Система управління базами даних. Бази даних. Ієрархічна, мережна та 

реляційна моделі баз даних. Створення структури бази даних. Введення та 

редагування даних. Формування звітів та запитів. 

Література: [3,7,8,15,19,22] 

 

Змістовний модуль 4 

Комп’ютерні мережі та мережні технології. 

 

ТЕМА 8. Локальні комп’ютерні мережі. 

1. Локальні комп’ютерні мережі та їх властивості. Поняття архітектури та 

топології локальної комп’ютерної мережі. Методи доступу до каналу зв’язку. 

2. Мережеве устаткування. Програмні засоби локальних комп’ютерних 

мереж. 

3. Захист даних у мережі. 

Література: [3,6,7,12,14,16] 

 

ТЕМА 9. Глобальні мережі. Internet. 

1. Загальні принципи побудови глобальних мереж. Технологічні основи 

функціонування Internet. 

2. Апаратні та програмні засоби розширення локальних мереж та 

підключення їх до глобальної мережі. 

3. Історія створення, структура та принципи функціонування всесвітньої 

павутини World Wide Web. 

4. Програми браузери, гіпертекст, мова HTML, система адресації URL, 

протокол роботи HTTP (Hyper Text Transfer Protocol). Система адресації 

Internet-ресурсів. Призначення та принципи функціонування протоколу роботи 

з гіпертекстовими документами HTTP. 

5. Online сервіси. 

6. Віруси та основи мережної безпеки. 

Література: [3,6,7,12,14,16] 

  



Змістовний модуль 5 

Засоби верстки Web-сторінок та Web-програмування. 

 

ТЕМА 10. HTML – мова розмітки гіпертексту. 

1. Програмні засоби, необхідні для роботи з HTML. 

2. Тип документу. Структура HTML-документів. Поняття тегу, види тегів. 

3. Контейнери. Блочні, рядкові та універсальні елементи.  

4. Оформлення списків, таблиць та фреймів. 

5. Поняття атрибуту. Значення атрибутів. 

6. Адреси документів. Абсолютна та відносна адресація. 

7. Форматування тексту. Створення посилань та якорів. 

8. Робота з зображеннями. 

Література: [1,2,3,7,9,11,13,20,23] 

 

ТЕМА 11. CSS – каскадні таблиці стилів. 

1. Переваги використання стилів. Способи підключення CSS. Імпорт CSS.  

2. Визначення типу носіїв. Базовий синтаксис CSS. 

3. Класи та ідентифікатори. 

4. Контекстні селектори. Сусідні та дочірні селектори. Селектори атрибутів. 

Універсальний селектор. 

5. Групування. Наслідування. Псевдокласи. Псевдоелементи. 

Література: [11,13,20,23] 

 

ТЕМА 12. JavaScript. 

1. Загальні відомості про скриптові мови. Структура JS-програм.  
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