
АНОТАЦІЯ 

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ 

 

Заплановані результати навчання: 

Мета вивчення навчальної дисципліни: забезпечення достатнього 

рівня теоретичних знань про сутність інформації, інформаційної діяльності й 

інформаційних процесів; призначення, функціональні особливості сучасних 

інформаційних систем і технологій при виконанні повного циклу операцій із 

інформацією, а також формування умінь і практичних навичок ефективного 

використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій і систем у 

професійній діяльності. 

Основні завдання навчальної дисципліни: ознайомлення із загальними 

методами формування та забезпечення інформаційних процесів; теоретичними 

основами впровадження інформаційних технологій; вивчення загальних 

закономірностей функціонування інформаційних систем; розвинення вмінь і 

навичок застосування прикладних комп’ютерних систем підготовки, пошуку, 

обробки й подання різних типів інформації; визначення критеріїв вибору та 

застосування інформаційно-комунікаційних мереж і їх складових у 

забезпеченні комунікаційних зв’язків; формування системного підходу до 

автоматизованого розв’язання задач інформаційного супроводу фахової 

діяльності; засвоєння базових понять забезпечення захисту інформації. 

Компетентності:  

Загальні:  

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК 6. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій для професійної діяльності.  

ЗК 7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями та пошуку.  

Фахові (спеціальні):  

ФК 3. Здатність прогнозувати процеси розвитку і поширення 

шкідливих організмів.  

Програмні результати навчання: 

ПРН 5. Коректно використовувати доцільні математичні і статистичні 

методи та інформаційні технології у професійній діяльності. 

 

Програма навчальної дисципліни: 

Тема 1. Теоретичні основи інформаційних відносин у суспільстві. 

Інформаційні технології як інструмент обробки інформації в процесі 

професійної діяльності. 

Тема 2. Документування професійної діяльності та система організаційно-

розпорядчої документації. Технології обробки текстової інформації. 

Тема 3. Технології обробки документів засобами електронного офісу. 

Організація роботи та основні методи застосування пакетів прикладних 

програм загального призначення.  

Тема 4. Технології табличної обробки структурованих даних.  

Тема 5. Бази даних. Програмні засоби роботи з базами даних. 



Тема 6. Сутність інформаційних систем. Використання автоматизованих 

інформаційних систем у професійній діяльності. 

Тема 7. Мережні технології в забезпеченні комунікаційних зв’язків. 

Інформаційні ресурси локальної та глобальної комп’ютерної мережі Інтернет. 

Тема 8. Інформаційна безпека. Апаратні та програмні засоби захисту 

інформації. Правове регулювання інформаційної сфери. 

 

Трудомісткість: 

Загальна кількість годин 120 год. 

Кількість кредитів 4,0. 

Форма семестрового контролю екзамен. 

 


