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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Основи 

інформаційних та комп'ютерних технологій» складена відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки магістрів 035 Філологія, 

предметноъ спеціалізації 035.10 Філологія (Прикладна лінгвістика). 

Навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної 

системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань, які повинні 

опанувати студенти відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної 

характеристики, необхідне методичне забезпечення, складові та технологію 

оцінювання навчальних досягнень студентів.  

Міждисциплінарні зв’язки. Курс «Основи інформаційних та 

комп'ютерних технологій» має міждисциплінарні зв'язки з курсами 

використання інформаційних комп'ютерних технологій в науці, основи 

мовознавства, склад і структура ділового документа.  

Мета та завдання навчальної дисципліни: 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Основи інформаційних 

та комп'ютерних технологій» є необхідна фахова підготовка студентів за 

напрямком підготовки «Філологія (редагування)», використання сучасних 

інформаційних комп'ютерних технологій в лінгвістиці. 

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи 

інформаційних та комп'ютерних технологій» є формування у студентів знань, 

вмінь i навичок, необхідних для ефективного використання засобів сучасних 

інформаційних технологій у майбутній професійній діяльності, формування 

поняття про різні форми подання інформації та прикладні інформаційні 

технології,  у тому числі у лінгвістиці, у процесі обробки текстової та 

числової інформації. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент 

опановує наступними компетенціями: 

І. Загальнопредметні: застосовує досягнення національної та світової 

культури у вирішенні власних професійних та життєвих завдань; володіє 

розвиненою культурою мислення, умінням ясно й логічно висловлювати свої 

думки; володіє навичками наукової організації праці; розвиває навички 

самостійного опанування нових знань; уміє працювати з довідковою 

літературою, різнотипними словниками, електронними базами даних, 

системами інформаційного пошуку. 

ІІ. Фахові: інформаційна культура у загальній i професійній діяльності, 

знання про основні етапи розвитку та сфери застосування сучасної 

комп’ютерної техніки; знання про покоління комп’ютерів та перспективи 

розвитку комп’ютерної техніки; призначення та функції інформаційних 



систем; функції операційних систем; призначення додатків MS Office, Libre 

Office; застосовування додатків MS Office у практичній діяльності. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити 

ECTS. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Кредит 1. Інформацїя та її кодування 

Тема 1. Інформатика. Предмет і задачі. Обробка, зберігання, пошук і передача 

інформації. Вимірювання та подання інформації. Об'ємний, імовірнісний і 

семантичний підходи.  

Тема 2. Кодування інформації. Двійкова, восьмерична і шістнадцатерична 

системи числення. 

Тема 3. Кодування чисел, тексту, графічної інформації, звуку, команд.  

 

Кредит 2. Засоби і технології обробки інформації 

Тема 1. Класифікація програмного забезпечення. Системне та прикладне ПЗ. 

Інформаційні системи. 

Тема 2. Організація та обробка інформації за допомогою MS Word, Excel. 

Тема 3. Історія мов програмування. Парадигми програмування. Імперативне 

програмування 

 

Кредит 3. Основи програмування 

Тема 1. Основні алгоритмічні структури. Умовний оператор і оператор циклу 

Тема 2. Створення програм мовою С ++.  Типи даних. Обробка числової 

інформації. 

Тема 3. Обробка масивів. Обробка текстової інформації мовою С ++ 

 

 



Рекомендована література 

 

Базова 

1. Могилев А.В., Пак Н.И., Хеннер Е.К. Информатика: учеб. пособие для 

студ. пед. вузов. – М., 1999. – 816 с. 

2. Информатика: Учебник / Макаровой Н.В. – М.: Финансы и статистика, 

2001. – 768 с. 

Допоміжна 

1. Бешенков С.А., Ракитина Е.А. Информатика. Систематический курс. - М.: 

Лаборатория Базовых Знаний, 2001, - 57 с. 

2. Винер Н. Кибернетика, или Управление и связь в животном и машине. 

М.: Советское радио, 1968, - 201 с. 

3. Информатика. Задачник-практикум в 2 т. / Под ред. И.Г. Семакина, Е.К. 

Хеннера. Т. 1. М.: БИНОМ. Лаборатория Знаний, 2005. 

4. Кузнецов А.А., Бешенков С.А., Ракитина Е.А., Матвеева Н.В., Милохина 

Л.В. Непрерывный курс информатики // Информатика и образование, № 1, 

2005. 

5. Математический энциклопедический словарь. Раздел: “Словарь 

школьной информатики”. М.: Советская энциклопедия, 1988. 

6. Фридланд А.Я. Информатика: процессы, системы, ресурсы. М.: БИНОМ. 

Лаборатория Знаний, 2003. Гаєвський О.Ю. – К.:Вид-во А.С.К., 2003.–512 с. 

7. Могилев А.В., Пак Н.И., Хеннер Е.К. Информатика: учеб. пособие для 

студ. пед. вузов. – М., 1999. – 816 с. 

8. Шафрин Ю.А. Информационные технологии: В 2 ч. Ч. 2: Офисная 

технология и информационные системы. – М.: ЛБЗ, 2000. – 336 с. 

9. Коваленко М. М. Комп’ютерні віруси і захиcт інформації. 1999.  



Інформаційніресурси: 

https://studfiles.net/preview/3178079/ 

http://www.univer.omsk.su/omsk/Edu/infpro/1/infor/inf2.html 

https://sites.google.com/site/informatik1kurs/informacia/inf-processy/obrabotka-

informacii 

https://helpiks.org/5-101768.html 

https://bourabai.ru/einf/Glava5.htm 

https://studfiles.net/preview/1978005/page:10/ 

http://photoshopdk.narod.ru/p44aa1.html 

http://iguania.ru/tutorial/chapter-3 

https://books.ifmo.ru/file/pdf/1917.pdf 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання: індивідуальні завдання, 

тести, контрольні та практичні робіти, виконання завдань у середовищі  

прикладних програм по обробці текстів, написання рефератів, повідомлень. 
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https://sites.google.com/site/informatik1kurs/informacia/inf-processy/obrabotka-informacii
https://helpiks.org/5-101768.html
https://bourabai.ru/einf/Glava5.htm

