
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Інформатика та комп’ютерна техніка 

1. Код: ПМП 2 

2. Назва: Інформатика та комп’ютерна техніка; 

3. Тип: обов’язковий ; 

4. Рівень вищої освіти:  І (бакалаврський), 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 1; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4; 

8. Прізвище, ініціали лектора, науковий ступінь, посада: Ольшанський П.В. , старший викладач; 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• користуватися можливостями програмного забезпечення для реалізації прикладних завдань, що 

розраховані на конкретного споживача; 

• застосовувати додатки пакету MS Office для створення, редагування і оптимізації текстових і 

графічних документів, презентацій і електронних таблиць; 

• взаємодіяти з різними сховищами даних. 

10. Форми організації занять: лекції, лабораторні роботи, самостійна робота, контрольні заходи; 

11. Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною: вища математика; 

12. Зміст курсу:  Апаратне і програмне забезпечення персонального комп’ютера. Інструменти MS 

Word 2010 для роботи з електронними документами. Робота з великими списками та таблицями 

економічних даних.  Система управління базами даних MS Access 2010. Програмні продукти для 

роботи з електронними презентаціями. Комп’ютерні мережі. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Економічна інформатика та комп'ютерна техніка : підручник. / За ред. В. Григорківа. – 

Чернівці: Золоті литаври, 2009. – 419 с. 

2. Апатова Н. В. Інформатика для економістів : підручник. / Н.В. Апатова, О.М. Гончарова, 

Ю.Ю. Дюлічева. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 456 с. 

3. Інформатика: Підручник / О. Ф. Клименко, Н. Р. Головко; за заг. ред. О.Д. Шарапова — К.: 

КНЕУ, 2011. — 579 с. 

4. Економічна інформатика : Навч. посібник. / Грицюк П.М., Бредюк В.І., Василів В.Б., Бабич 

Т.Ю., Волошин В.С., Джоші О.І., Кардаш О.Л. – Рівне : НУВГП, 2017. – 311 с.   

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
18 год. лекцій, 24 год. лабораторних робіт, 78 год. самостійної роботи. Разом – 120 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, використання 

мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
  Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

  Підсумковий контроль (40 балів): екзамен   тестовий  в кінці 1 семестру.  

  Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, захист лабораторних робіт.; 

16. Мова викладання: українська. 

 
Завідувач кафедри                                                                   

економічної кібернетики                                                         Грицюк П.М., д.е.н., професор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1. Code: PMP 2  

2. Name: Computer science and computer technology; 

3. Type: compulsory;  

4. Level of higher education: I (Bachelor's degree), 

5. Year of study, when the discipline is proposed: 1;  

6. Semester when studying discipline: 1;  

7. Number of established ECTS credits: 4; 

8. Surname, initials of the lecturer, degree, position: Olshansky P.V., Senior Lecturer; 

9. Learning outcomes: after studying the discipline, the student must be able to: 

• use the software capabilities to implement application-specific tasks, designed for a particular consumer; 

• apply MS Office suite applications to create, edit and optimize text and graphics documents, presentations, 

and spreadsheets; 

• interact with different data repositories. 

10. Forms of organization of classes: lectures, laboratory works, independent work, control measures; 

11. Disciplines studied in conjunction with the indicated discipline: higher mathematics; 

12. Course contents: Hardware and software of the personal computer. MS Word 2010 tools for working 

with electronic documents. Work with large lists and tables of economic data. Database Management 

System MS Access 2010. Software products for working with electronic presentations. Computer networks. 

13. Recommended editions: 

1. Економічна інформатика та комп'ютерна техніка : підручник. / За ред. В. Григорківа. – 

Чернівці: Золоті литаври, 2009. – 419 с. 

2. Апатова Н. В. Інформатика для економістів : підручник. / Н.В. Апатова, О.М. Гончарова, 

Ю.Ю. Дюлічева. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 456 с. 

3. Інформатика: Підручник / О. Ф. Клименко, Н. Р. Головко; за заг. ред. О.Д. Шарапова — К.: 

КНЕУ, 2011. — 579 с. 

4. Економічна інформатика : Навч. посібник. / Грицюк П.М., Бредюк В.І., Василів В.Б., Бабич 

Т.Ю., Волошин В.С., Джоші О.І., Кардаш О.Л. – Рівне : НУВГП, 2017. – 311 с.   

 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 

Lectures - 18 hours, laboratory work - 24 hours, independent work - 78 hours. Total - 120 hours. 

Methods: interactive lectures, elements of problem lecture, solving of individual tasks, using of multimedia 

tools. 

15. Form and evaluation criteria: 

  The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

  Final test (40 points): test exam at the end of the 1
st
 semester. 

  Current control (60 points): testing, questioning, laboratory works; 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

Head of the Economic cybernetics department, 

Doctor of Economics, professor      P.M.Hrytsiuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


