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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

“Компютеризація виробництва” 

Галузь знань  18 “Виробництво та технології” 

Спеціальність  181 “Харчові технології” 

Освітньо-кваліфікаційний рівень “молодший спеціаліст” 

Освітньо-професійна програма “Зберігання, консервування та 

переробка молока” 

Загальна кількість годин 81 

Форма організації освітнього процесу та види навчальних занять, 

обсяг годин: 

Навчальні заняття: 

Лекції 10 

Практичні заняття 38 

Самостійна робота 33 

Форма підсумкового контрольного 

заходу залік 

 



ВСТУП 

В умовах інформатизації суспільства значущою конкурентною 

перевагою для фахівців сільського господарства є формування сучасного 

рівня інформаційної та комп'ютерної культури, спроможності самостійно 

використовувати отримані знання під час вивчення нових програмних 

продуктів у практичній роботі, засвоєння основних теоретичних положень, 

методів і практичних прийомів аналізу та оброблення комп'ютерної 

інформації, набуття необхідних теоретичних основ і практичних навичок 

використання сучасних інформаційних технологій для вирішення 

різноманітних завдань у практичній діяльності за фахом. 

Навчальна дисципліна "Комп’ютеризація виробництва" забезпечує 

підготовку студентів до майбутньої професійної діяльності в умовах 

інформатизації суспільства. Дисципліна готує студентів до вивчення 

взаємопов'язаних професійно-орієнтованих і спеціальних питань 

комп'ютеризованого виробництва, до використання отриманих знань під час 

підготовки курсових, кваліфікаційних робіт, дипломних проектів, у процесі 

розв'язання практичних задач. 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Комп’ютеризація 

виробництва» є вивчення сучасних теоретичних основ інформатики, 

побудови засобів обчислювальної техніки і організації обчислювальних 

процесів. Практичне оволодіння навичками застосування прикладних 

програм для обробки текстової і графічної інформації, а також електронних 

таблиць. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Комп’ютеризація 

виробництва» є отримання студентами навичок користування комп'ютерною 

технікою і сучасними прикладними програмами, що в кінцевому результаті 

сприятиме професійній адаптації в сучасному інформаційному просторі. 

Як результат вивчення навчальної дисципліни студенти повиненні 

знати: 

 загальні принципи побудови обчислювальної системи; 

 базовий склад та організацію взаємодії апаратних засобів 

персональних комп'ютерів, сучасні тенденції та тренди в 

галузі апаратного забезпечення офісної діяльності, у тому 

числі в сільськогосподарській сфері; 

 структуру та призначення програмного забезпечення; 

 принципи роботи у середовищі сучасних операційних систем; 

 принципи роботи, методики ефективного використання 

апаратних засобів та програмного забезпечення для роботи з 



5 
 

електронними документами, в тому числі в глобальному 

інформаційному середовищі; 

 основні механізми обміну даними, базові поняття 

комп'ютерних мереж; 

 принципи роботи з основними сервісами мережі Інтернет; 

 загальні поняття та принципи ефективного пошуку 

інформації; 

вміти:  

 використовувати різноманітні периферійні пристрої, прийоми 

та способи ефективного використання апаратних засобів 

інформаційних систем для вирішення практичних задач; 

 працювати у середовищі сучасних операційних систем для 

персональних комп’ютерів та мобільних комп’ютерних 

засобів; 

 створювати, модифікувати, зберігати, систематизувати 

електронні та WEB – документи з використанням прикладного 

програмного забезпечення; 

 використовувати сучасні механізми обміну даними в 

локальних і глобальних (Інтернет) комп’ютерних мережах; 

 захищати персональну інформацію від комп'ютерних вірусів 

та несанкціонованого доступу; 

 здійснювати пошук інформації у мережі Інтернет із 

застосуванням ефективних методів і способів. 

Структура навчальної дисципліни є орієнтовною. Під час складання 

навчальних програм викладачі навчальних закладів можуть вносити 

обґрунтовані зміни та доповнення в зміст програмного матеріалу і розподіл 

навчальних годин за темами в межах бюджету часу, відведеному навчальним 

планом на вивчення дисципліни. Внесені зміни та доповнення до 

тематичного плану повинні бути обговорені на засіданні циклової комісії і 

затверджені заступником директора з навчальної роботи. 
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I. ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

№ Назва розділу і теми 

Кількість годин 

Всьо

го 

у тому числі 

аудитор практич 
сам. 

вивч 

1 

Вступ. Основні 

поняття інформатики та 
комп`ютерної техніки 

1 - - 1 

2 

Апаратне і програмне 

забезпечення персонального 

комп’ютера 
20 4 6 10 

2.1 

Структура та основні 

пристрої сучасних 

персональних комп’ютерів 
4 2 - 2 

2.2 

Принципи та 
структура програмного 

забезпечення персонального 

комп’ютера 

4 - - 4 

2.3 
Сервісне програмне 

забезпечення 
6 - 4 2 

2.4 

Операційна система 
MS Windows7(10). 

Стандартні програми ОС 

Windows7(10) 

6 2 2 2 

3 
Комп'ютерні мережі та 
телекомунікації 

16 4 6 6 

3.1 
Загальні відомості про 

комп’ютерні мережі 
8 2 2 4 

3.2 
Internet. Послуги 

Internet. Електронна пошта 
8 2 4 2 

4 
Основні офісні 

програми пакету MS Office 
44 2 26 16 

4.1 
Текстовий редактор 

MS Word 
12 - 8 4 

4.2 
Редактор презентацій 

MS PowerPoint 
4 - 2 2 

4.3 
Редактор публікацій 

MS Publisher 
4 - 2 2 

4.4 
Електронні таблиці MS 

Excel 
12 - 8 4 

4.5 
Системи управління 

базами даних. СУБД Access 
10 - 6 4 

ВСЬОГО: 81 10 38 33 
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II. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. ВСТУП. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ІНФОРМАТИКИ ТА 

КОМПЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ 

Інформатика як єдність науки і технології. Складові частини  

інформатики. Значення дисципліни. Обчислювальна техніка в переробній 

промисловості. Сучасний стан і тенденції розвитку інформаційних 

технологій в сільському господарстві України. Особливості і досягнення 

інформаційних технологій за кордоном. 

2. АПАРАТНЕ І ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМ’ПЮТЕРА 

Загальні відомості про інформацію, інформаційні процеси, 

інформаційні технології та системи. Форми подання інформації. Одиниці 

виміру інформації. Використання комп’ютерної техніки на виробництві. 

2.1 Структура та основні пристрої сучасних  

персональних комп’ютерів 

Роль і призначення обчислювальної техніки в умовах ринкової 

економіки. Структура інформаційної системи. Апаратне забезпечення 

інформаційної системи.  

Персональні комп`ютери (ПК) та сфери їх застосування. Архітектура 

та характеристика основних пристроїв ПК. Типи мікропроцесорів. Види 

пам`яті. Зовнішні носії інформації. Периферійні пристрої. 

Характеристика ноутбуків та кишенькових ПК. 

Мобільні технології використання комп’ютерної техніки. 

2.2 Принципи та структура програмного забезпечення 

персонального комп’ютера 

Програмне забезпечення (ПЗ) ПК. Класифікація ПЗ комп’ютера. 

Основні поняття, склад і структура ПЗ ПК. Поняття про системне ПЗ. 

Системне ПЗ та операційні системи. Призначення та функції оперативної 

системи ПК.  

Поняття та призначення операційної системи. 

Принцип організації збереження та пошуку інформації у ПК. 

Основні поняття  файлової системи, збереження інформації в пам`яті ПК. 
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Поняття про файли та папки (каталоги). Імена файлів та їх розширення. Типи 

файлів. Шлях до файлу. 

2.3 Сервісне програмне забезпечення 

Утиліти для роботи з дисками. Перевірка роботи диску засобами ОС 

Windows. Майстер обслуговування дисків. Форматування дисків засобами 

ОС. Дефрагментація дисків. Одержання поточної інформації про системні 

ресурси. За гальна характеристика архіваторів. 

Комп’ютерні віруси. Способи зараження комп’ютера. Середовище 

перебування вірусів. 

Антивірусні програми та їх використання. 

Програми для захисту інформаційних ресурсів. Захист інформації від 

несанкціонованого доступу. Обмеження доступу до інформації. 

Практичні заняття 

Сервісні операції з дисками. Стиснення інформації. 

Робота з антивірусними програмами. 

2.4 Операційна система MS Windows. 

Стандартні програми ОС Windows 

Загальні відомості про операційну систему (ОС) MS Windows. 

Сучасні версії ОС MS Windows, їх призначення та переваги. 

Структура екрана: робочий стіл, панель задач. Структура вікон. 

Елементи діалогових вікон. Управління вікнами за допомогою «миші». 

Переміщення, зміна розмірів та закриття вікон. 

Особливості інтерфейсу ОС Windows 7 (10). 

Головне меню системи та характеристика його пунктів. Довідникова 

система та особливості її використання. Контекстно-залежні меню. Основи 

налагодження інтерфейсу користувача. 

Характеристика файлової системи MS Windows. Файли, папки, 

ярлики, шляхи доступу до файлової системи. Типові операції з елементами 

файлової системи (папками, файлами, ярликами). Копіювання, переміщення, 

перейменування та вилучення папок і файлів. Створення папок та ярликів. 

Принципи створення та збереження нового документа під час роботи з 

програмами в системі MS Windows. Відкриття документа. Робота з 

декількома документами. 
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Способи обміну даними між документами. Технологія Drag&Drop, 

буфер обміну, технологія OLE.  

Стандартні програми Windows. 

Практичні заняття 

Керування об’єктами в ОС Windows. Робота з об’єктами в файлових 

менеджерах. Робота з стандартними додатками Windows. 

3. КОМПЮТЕРНІ МЕРЕЖІ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 

3.1 Загальні відомості про комп’ютерні мережі 

Загальні відомості про комп’ютерні мережі. Технології передавання 

сигналів. Принципи функціонування апаратних засобів. Пакетне передавання 

даних. Принципи функціонування комп’ютерних мереж. Характеристика 

мережних протоколів. Модель архітектури відкритих систем OSI. Різновиди 

мережних протоколів. Технології клієнт-сервер, Intranet-технології Топології 

локальних мереж. Специфікації Ethernet. Розширення локальних мереж. 

Цифровий віддалений зв’язок. Об’єднання мереж.  

3.2 Internet. Послуги Internet. Електронна пошта 

Огляд служб: World Wide Web - всесвітня павутина- служба пошуку 

та перегляду гіпертекстових документів, що включають в себе графіку, звук і 

відео; E-mail - електронна пошта – служба передачі електронних 

повідомлень; Usenet, News – телеконференції, групи новин – різновид 

мережевої газети або дошки оголошень; FTP – служба передачі файлів. Стек 

протоколів TCP/IP. Принципи організації Internet. Принципи 

функціонування. Поштові стандарти. Електронна адреса. Основні можливості 

поштових програм для роботи з електронними повідомленнями: створення 

електронного повідомлення, відправлення, відправлення копій, приєднання 

файлів до повідомлень. Адресна книга. 

Практичні заняття 

Робота в глобальній мережі Internet. Пошук потрібної інформації. 

Робота з електронною поштою. Служби інтерактивного спілкування. 

Створення Web – сайту. 
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4. ОСНОВНІ ОФІСНІ ПРОГРАМИ ПАКЕТУ MS OFFICE 

4.1 Текстовий редактор MS Word 

Опрацювання текстової інформації. Основні навички роботи з 

документами в MS Word. Елементи вікна MS Word. Використання пунктів 

меню та панелей інструментів. Прийоми роботи з документами в MS Word: 

створення, відкриття, збереження. 

Правила введення та редагування тексту. Основні операції з текстом: 

виділення фрагменту тексту, копіювання, переміщення за допомогою миші, 

клавіатури, панелей інструментів, меню “Правка”. Автозаміна. Автотекст. 

Перевірка правопису.  

Засоби пошуку та заміни. Символи: друковані, не-друковані. 

Форматування символів. Поняття про абзац. Визначення параметрів 

форматування абзаців у діалогових вікнах “Абзац”, “Границі та заливка”. 

Поняття про табулщію. Зміна параметрів табуляції. Використання лінійки 

для форматування абзаців. 

Поняття про колонтитули. Форматування колонтитулів. Нумерація 

сторінок.  

Види списків: марковані, нумеровані, багаторівневі. Зміна 

параметрів форматування списків у діалоговому вікні “Список”. 

Поняття про стилі. Використання стандартних стилів. Бібліотека 

стилів. Створення стилю. Розділи. Використання розділів для оформлення 

документа. 

Створення таблиць. Форматування таблиць. Використання панелі 

інструментів “Таблиці та границі”. Перетворення тексту на таблицю і 

навпаки. Сортування вмісту таблиць. Автоформат таблиць. Правила 

обчислень у таблицях. 

Правила форматування графічних об’єктів. Використання автофігур. 

Дії над об’єктами: поворот, зміна порядку розташування, вирівнювання. 

Додавання малюнків до документа. Застосування формул. 

Основи комп’ютерної верстки.Технологія підготовки документів. 

Документи складної структури. Режими перегляду документів. Елементи 

автоматизації документу: закладки, примітки, перехресні посилання, зноски, 

назви, зміст, вказівник. Шаблони документів. Бібліотека шаблонів. 

Настроювання середовища MS Word 
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Практичні заняття 

Робота з графічними об’єктами в MS Word. Набір та редагування 

технологічних формул MS Word. 

Створення та форматування документів з використанням табуляції 

Створення складних таблиць та обчислення в них. Використання списків. 

Використання стилів і шаблонів для роботи з однотипними 

документами в Microsoft Word  

Стандартні поля. Поля злиття. Поля форми у MS Word 

4.2 Редактор презентацій PowerPoint 

Загальні відомості про електронні презентації, особливості їх 

використання. Створення, редагування та показ електронних презентацій 

засобами програми PowerPoint. Огляд можливостей програми PowerPoint.  

Слайди. Шаблони слайдів. Форматування слайдів. Використання 

графічних об’єктів.  

Особливості застосування стилів. Використання ефектів анімації. 

Правила створення та перегляду презентацій. Технологія редагування та 

показу електронних презентацій. 

Практичні заняття 

Технологія створення та редагування презентацій у середовищі MS 

PowerPoint. 

4.3 Редактор публікацій MS Publisher 

Поняття комп’ютерної публікації. 3асоби створення публікацій. 

Види публікацій та їх шаблони. Структура публікації. Особливості  роботи  з  

графічними  та текстовими  об’єктами  під  час  створення комп’ютерних 

публікацій. Зв’язки  між об’єктами  публікації. Перетікання  тексту між  

текстовими  полями.  Створення, збереження, відкриття та друк публікацій. 

Практичні заняття 

Технологія створення та редагування  публікацій у середовищі 

MS Publisher. 

4.4 Електронні таблиці MS Excel 

Загальна характеристика, призначення та особливості електронних 

таблиць. Запуск програми МS Excel і вихід із неї. Поняття робочої книги та 

робочого листа, створення та збереження нового документа (таблиці). 
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Електронна таблиця МS Excel: особливості та можливості. 

Структура вікна програми МS Excel. Об’єкти програми МS Excel: робоча 

книга, робочій лист, комірка. Управління робочими листами книги. 

Форматування електронних таблиць у МS Excel. Елементи таблиці: стовпці, 

рядки, комірки, діапазон комірок. Адресація комірок. Введення даних у 

таблицю, типи даних. 

Принципи побудови формул у МS Excel. Рядок введення формул. 

Введення та редагування формул. Типи адресації в МS Excel.. 

Сортування та групування даних у таблицях. Формування звітних 

документів. Розрахунки підсумків і формування проміжних розрахунків у 

звітних документах. Таблиця як набір однотипних об’єктів. Табличні бази 

даних. Основні операції над даними в базі. Надання діапазонам імен та їх 

використання. Вбудовані функції ТП для роботи з базою даних. Створення 

запитів до баз даних із використанням функцій. 

Фільтрація даних у таблицях: автофільтр, розширений фільтр, фільтр 

із обчислювальним критерієм. 

Створення, редагування та форматування діаграм у середовищі МS 

Excel. Призначення та основні поняття графічних об`єктів. Створення 

діаграм за допомогою Майстра діаграм. Типи діаграм. Зміна типу діаграми та 

параметрів діаграми. Форматування діаграм. 

Обробка технологічної інформації за допомогою електронних 

таблиць MS Excel. 

Практичні заняття 

Проведення обчислень прикладних задач з використанням 

вбудованих функцій. Елементи математичної статистики в MS Excel.  

Текстові формули (функції) Microsoft Excel. 

Реалізація алгоритмічної конструкції розгалуження та інтераційних 

обчислень у табличному процесорі. 

Фільтрація даних. Створення бази даних в MS Excel. Графічний 

аналіз рядів даних в MS Excel. 

4.5 Системи управління базами даних. СУБД Access 

Введення в бази даних: поняття «база даних (БД)», «концепція БД», 

«моделі даних». Поняття про системи управління базами даних (СУБД). 

Архітектура СУБД. Аналіз  функціональних можливостей та порівняння 
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різних СУБД. Етапи проектування структури БД. Інформаційно-логічна 

модель реляційних БД. 

Призначення, загальна характеристика, особливості та можливості 

СУБД МS Access. Основні об`єкти БД, створеної засобами МS Access. 

Таблиці та способи їх створення.  

Поняття та призначення запитів. Типи та режими створення запитів, 

результат виконання запиту. Майстер побудови запитів. 

Поняття форми, призначення, типи та режими створення. 

Особливості створення форм у БД.  

Загальні положення, типи звітів та режими їх створення. Структура 

звіту. Створення табличних звітів засобами Автозвіт. 

 

Поєднати в одну лекцію «Основні офісні програми пакету MS 

Office» 

Практичні заняття 

Створення та пов'язування таблиць у базі даних MS Access . 

Створення форм та звітів в MS Access. Робота з фільтрами. 

Конструювання запитів у базі даних MS Access. 

III. САМОСТІЙНА РОБОТА 

Підготовка висококваліфікованих фахівців, конкурентно 

спроможних на ринку праці, здатних до компетентної і ефективної діяльності 

за своєю спеціальністю на рівні європейських і світових стандартів, можлива 

за умови підвищення ролі самостійної роботи студентів.  Тому самостійна 

робота студента є не тільки важливою формою освітнього процесу, а й має 

стати його основою. 

В орієнтовній структурі навчальної дисципліни до кожного розділу 

вказано кількість годин, відведену на самостійне вивчення. Теми 

самостійного вивчення викладач визначає самостійно, але вони повинні бути 

відображені в навчальній програмі, розглянуті на засіданні 

предметної(циклової) комісії та затверджені заступником директора з 

навчальної роботи. 

Завданнями самостійної роботи студентів є підготовка і виконання 

поточних навчальних завдань під керівництвом викладача, а також 

самостійне вивчення окремих тем дисципліни. 

IV. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА І ДЖЕРЕЛА 
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