
Європейський стандарт комп'ютерної грамотності 

Мета курсу – формування знань, умінь і навичок використання засобів 

сучасних комп’ютерних технологій; формування навичок роботи у локальних і 

глобальних комп’ютерних мережах.  

Міжпредметні зв’язки. Курс «Європейський стандарт комп'ютерної 

грамотності» має безпосередній зв’язок з такими дисциплінами, як «Сучасні 

інформаційні системи і технології», «Основи інформатики та обчислювальної техніки», 

«Медична інформатика», тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетенстностей: набуття знань з теоретичних основ комп’ютерних технологій; 

загальних принципів побудови сучасної комп’ютерної техніки; використання 

системного та прикладного програмного забезпечення в інформаційних системах; 

набуття практичних навичок застосування новітніх інформаційно-комунікаційних 

технологій. 

Програмні результати навчання: 

знати: основні поняття комп’ютерних та інформаційних технологій, призначення та 

форми опису алгоритмів; структуру, призначення, сумісність сучасного апаратного та 

програмного забезпечення ПК; призначення та функціональні можливості текстових 

редакторів, електронних таблиць, систем керування базами даних (СКБД), програм 

підготовки презентацій та найбільш поширеного спеціального програмного 

забезпечення; структуру, апаратне та програмне забезпечення, принципи роботи в 

локальних та глобальних комп'ютерних мережах; 

вміти: застосовувати сучасні комп’ютерні технології для вирішення конкретних завдань 

в інформаційній сфері; швидко готувати найбільш поширенні документи з 

використанням усіх можливостей текстового редактора; застосовувати можливості 

електронних таблиць для виконання обчислень, прогнозування та графічного 

оформлення результатів; використовувати СКБД для пошуку інформації та створення 

інформаційно-пошукових систем; готувати електронні презентації; виконувати пошук 



інформації в глобальних та локальних комп'ютерних мережах; на основі набутих знань 

про структуру та призначення апаратного і програмного забезпечення ПК самостійно 

освоювати нові інформаційні технології та програмні засоби; 

володіти: здатністю ефективно використовувати сучасні програми загального 

призначення у навчально-пізнавальній діяльності та повсякденному житті; здатністю 

самостійно опановувати програмні засоби різного призначення та оновлювати й 

інтегрувати набуті знання; здатністю оцінювати роль новітніх інформаційно-

комунікаційних технологій у професійній діяльності. 

Зміст і структура навчальної дисципліни «Європейський стандарт комп'ютерної 

грамотності»: Поняття про інформацію та інформатику. Технічні засоби ПК. 

Програмне забезпечення ПК, його види та склад. Робота в операційних системах 

сімейства MS Windows, стандартні програми MS Windows. Глобальна комп’ютерна 

мережа Internet, робота з інформацією у мережі. Комп’ютерні віруси та антивірусні 

засоби. Архівація файлів. Електронна пошта. Текстові процесори та їх використання. 

Табличні процесори та їх використання. Системи керування базами даних та їх 

використання. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг – 90 

годин, у т. ч. – 40 години аудиторних занять і 50 годин – самостійна та індивідуальна 

робота. 

Форма семестрового контролю: підсумковий модульний контроль. 


