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№ теми Назва розділу та його зміст К-ть годин 

Лекції Сам. роб. 
 Розділ 1. ВСТУП ДО ТЕОРІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 5 5 
1 Інформаційна система.  

Поняття інформаційної системи, типи інформаційних систем. Структура 
автоматизованої інформаційної системи. Технічні засоби інформаційних систем. 
Програмні засоби інформаційних систем. 
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2 Основи теорії інформації та кодування.  
Позиційні та непозиційні системи числення. Подання чисел в різних системах 
числення. Арифметичні операції над числами в різних системах числення. 
Застосування двійкової, вісімкової та шістнадцяткової систем числення в ЕОМ. 
Елементи алгебри логіки. Алгебра висловлювань. Логічні дані. Булеві функції. 
Поняття інформації. Міри інформації, одиниці вимірювання кількості інформації. 
Поняття про кодування інформації. Цифрове подання текстової інформації. Таблиці 
символів, стандарти ASCII та його різновиди, КОІ-8, ISO, ANSI, Unicode. 
Економічність коду. Основна теорема про кодування. Геометрична інтерпретація 
повідомлень. Простір повідомлень. Поняття про завадостійкі коди. Цифрове подання 
графічної інформації, поняття про растрову та векторну графіку. Формати графічних 
файлів. Цифрова обробка аудіо– та відеоінформації. Задача розпізнавання образів. 
Збереження інформації в комп’ютері. Робота з файлами. Стиснення інформації. 
Поняття про передавання інформації каналами зв’язку. Пропускна здатність каналу. 
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 Розділ 2. АПАРАТУРА ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ 6 6 
3 Комп’ютери. 

Поняття про аналогові та цифрові ЕОМ. Основні дати в історії автоматизації 
обчислень. Покоління цифрових ЕОМ. Класифікація комп’ютерів за їх 
продуктивністю. Функціональна схема цифрової ЕОМ та принцип її роботи. Складові 
частини персонального комп’ютера (ПК), їх призначення та технічні характеристики. 
Продуктивність комп’ютера. Центральний процесор (ЦП) ПК, його призначення та 
технічні характеристики. Набір інструкцій ЦП. Структура мікропроцесорів Intel x86 
різних поколінь. Мікропроцесори AMD. Оперативний запам’ятовуючий пристрій. 
Типи пам’яті та технічні характеристики. Обмін даними між пристроями ПК, 
системна та локальні шини. Архітектура та технічні характеристики шин сучасних 
ПК. Відкрита архітектура ПК, її переваги. IBM-сумісні ПК та комп’ютери Macintosh. 
Конструктивні особливості системного блока IBM-сумісних комп’ютерів. Покоління 
ПК. 
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4 Периферійні пристрої ПК. 
Зовнішні накопичувачі – вінчестери, гнучкі диски, оптичні диски. Принципи їх 
функціонування та технічні характеристики. Типи дисплеїв ПК, принципи їх 
функціонування та технічні характеристики. Пристрої друку ПК та графопобудовачі, 
їх класифікація, принципи функціонування та технічні характеристики. Пристрої для 
введення графічної інформації. Пристрої мультимедіа. Порти введення/виведення 
ПК: RS-232c, Centronics, USB, PS/2, їх технічні характеристики та застосування. 
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5 Архітектура й апаратура комп'ютерних мереж  
Поняття про відкриту інформаційну систему, моделі відкритої системи (OSI) за 
стандартами ISO 7498 та TCP/IP. Класифікації комп’ютерних мереж. Методи 
комутації в комп’ютерних мережах. Середовища передавання даних. Способи 
доступу до фізичного середовища. Пряме кабельне з’єднання комп’ютерів. Локальні 
комп’ютерні мережі. Архітектура локальних мереж Ethernet. Адаптери мережі 
Ethernet. Типи кабелів і роз’єднувачів локальних мереж. Комутатори й 
концентратори. Історія та принципи організації глобальних комп’ютерних мереж. 
Модеми, маршрутизатори, гост-сервери. Протоколи. Система імен та адресів, 
DNC-сервери.  
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 Розділ 3. СИСТЕМНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 5 5 
6 Класифікація операційних систем 0,5 0,5 

1 



Управління виконанням програм в ЕОМ. Функції операційної системи (ОС) ЕОМ. 
Типи ОС та їх класифікація. Операційні системи персональних комп’ютерів — 
коротка порівняльна характеристика. 

7 Операційна система MS DOS 
Загальна характеристика MS DOS. Основні складові частини DOS, їх 
місцезнаходження та функції на стадіях завантаження і виконання. Переривання 
DOS. Мінімальна конфігурація DOS Управління пам’яттю в MS DOS, драйвери 
himem.sys та EMM386.exe. Взаємодія прикладних програм із периферійними 
пристроями. Конфігурування DOS, файли config.sys та autoexec.bat. Робота з 
жорстким диском, утиліта fdisk та її застосування. Кешування жорсткого диску, 
драйвер Smartdrv. Файлова структура FAT. Команди для роботи з файлами. Недоліки 
MS DOS. Віруси. 

0,5 0,5 

8 Операційні системи Windows. Серії операційних систем Windows, їх загальна 
характеристика та області застосування. Структура ОС Windows 3x, 
місцезнаходження та функції основних модулів. Режими роботи процесора під 
управлінням ОС Windows 3x. Конфігурування ОС, ini-файли. Інтерфейс прикладних 
програм (API) та інтерфейс графічних пристроїв (GUI) операційних систем Windows. 
Принципи розробки прикладних програм для платформ DOS і Windows. Основні 
елементи інтерфейсу користувача ОС Windows. Динамічний обмін даними в 
середовищі Windows, система OLE. 
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9 Операційні системи Windows 9х 
Загальна характеристика ОС. Довідкова система. Ключові файли ОС Windows-9x, їх 
місцезнаходження та призначення. Структура ОС та функції її компонент. Реєстр та 
ini–файли, структура системного реєстру та робота з ним. Диспетчер конфігурації, 
його функції на стадії завантаження і функціонування ОС. Диспетчер віртуальної 
машини. Багатозадачність та багатопотоковість у Windows. Організація пам’яті у 
Windows, ядро операційної системи, функції ядра ОС. Файлова система FAT-32. 
Взаємодія з зовнішніми пристроями, структура драйверів пристроїв. Технологія Plug 
and Play. Налаштування операційної системи, службові програми Windows. 
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10 Операційні системи Windows NTx 
Призначення операційних систем Windows серії NT. Архітектура ОС, 
місцезнаходження та функції її компонент. Багатозадачність та багатопотоковість. 
Системний реєстр, призначення, структура системного реєстра та робота з ним. 
Підтримка 16-розрядних прикладних програм у середовищі Windows NTx. 
Застосування режиму командної стрічки. Файлові системи ОС Windows NTx. Засоби 
адміністрування. Мережеві компоненти. 
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11 Локальна система безпеки ОС Windows NTx 
Призначення та класифікації систем безпеки. Структура локальної системи безпеки 
ОС Windows NTx. Компоненти системи безпеки у користувацькому та 
привілейованому режимах. Робота з бюджетами користувачів. Реалізація локальної 
політики безпеки. Система аудиту ОС Windows NT x та робота з нею. Принципи 
організації локальної системи захисту інформації у привілейованому режимі. 
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12 Оболонки операційних систем та засоби роботи з файлами 
Програми Norton Commander, My Computer, Explorer, Far їх налаштування. Принципи 
архівації даних. Програми Arj, WinZip, WinRar їх налаштування. Швидкий перегляд 
файлів, програма QuickLook. Пошукові засоби операційних систем. 
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13 Робота в глобальних комп’ютерних мережах 
Глобальна комп’ютерна мережа Internet. Служби Internet. Електронна пошта. Робота з 
Outlook Express. Служба FTP, використання програми Far. Технології всесвітньої 
павутини (WWW). Програма Internet Explorer, її призначення та основні функції. 
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 Розділ 4. КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДОКУМЕНТООБІГУ 9 9 
14 Технології інтегрованих систем 

Текстові редактори і процесори. Інтегровані програмні системи та пакети програм 
для роботи з документами. Пакет MS Office, призначення та коротка характеристика 
його складових. Динамічний обмін даними між прикладним програмами в ОС 
Windows, пов’язування та впровадження об’єктів. Засіб інтеграції документів MS 
Office — MS Binder. Робота з довідковими системами програм MS Office. Структура 
інтерфейсів користувача програм MS Office та їх налаштування, команди діалового 
вікна Tools/Options… Робота з блоками, пошук та заміна. Робота із зовнішніми 
об’єктами, команди меню Insert. Математичні формули та графіки в програмах MS 
Office, програми MS Equation та MS Graph. Засоби автоматизації автотекст та 
автозаміна. Певірка правопису та орфографії. Векторна графіка в середовищах MS 
Office. Система програмування Visual Basic for Application і макроси в програмних 
середовищах MS Office. Робота з макросами. 
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15 Технології створення текстових документів у середовищі MS Word  
Призначення та склад системи MS Word. Специфічні елементи інтерфейсу 
користувача та режими роботи програми. Робочі файли програми, імпорт та експорт 
файлів. Форматування документа Word, шрифти та абзаци. Стилі символів і абзаців, 
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їх застосування. Шаблони документів, шаблон Normal.dot, користувацькі шаблони. 
Робота з шаблонами, засіб Organize…. Робота з таблицями, форматування таблиць. 
Формули та обчислення в таблицях. Робота зі списками. Тесктові бокси і фрейми в 
програмі MS Word. Формування структури документа в режимі Outline. Робота з 
довгими документами. Master-документ і вкладені документи. Використання полів у 
середовищ MS Word, нумерація, створення перехресних посилань, індексів, змісту. 
Налаштування інтерфейсу користувача та параметрів системи. Інтегрування інших 
програм у інтерфейс MS Word, папка MSOffice/Office/Startup. Програми Ruta та Play, 
перевірка орфографії, розставляння переносів, автоматизований переклад. 
Математичні формули в Word, редактор формул Mathtype, макроси для роботи з 
формулами. Пошукові засоби програми Word. Захист інформації в MS Word. 

16 Організація публічних виступів з використанням Power Point 
Призначення та загальна характеристика системи. Інтерфейс користувача та режими 
роботи системи. Складові елементи слайда та їх налаштування в системі Power Point. 
Методи створення презентацій у середовищі Power Point. Порядок створення 
презентації “із нуля”. Шаблони слайдів у Power Point. Форматування слайдів. 
Шаблони презентацій Power Point та їх застосування. Використання ефектів анімації 
в слайдах. Підготовка до подачі презентації. Способи демонстрації презентацій та їх 
застосування. 
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17 Обробка табличних даних та обчислення в середовищі MS Excel 
Призначення, склад та технічні характеристики системи. Робочі файли системи. 
Імпорт та експорт даних. Специфічні елементи інтерфейсу користувача, режими 
роботи програми. Книги та аркуші. Типи й формати даних і таблиць, стилі. Стратегії 
введення і редагування даних, технології IntelliSence. Структурування таблиць, 
символи структури. Підведення проміжних підсумків у таблицях MS Excel. 
Сортування та фільтрація даних, вбудована екранна форма для роботи зі списками. 
Засоби автообчислення. Адресація в таблицях Excel, стилі A1 та R1C1, відносні та 
абсолютні посилання, тривимірні посилання. Введення формул, оператори та функції 
Excel. Групи стандартних функцій у MS Excel, математичні та статистичні функцій. 
Засоби відлагоджування формул у MS Excel Контроль даних та перевірка формул у 
MS Excel. Масиви MS Excel, їх використання. Формули масивів. Матричні 
обчислення в середовищі. Пов’язування даних, зведені таблиці. Засоби підбір 
параметра та сценарії. Розв’язування задач оптимізації в середовищі MS Excel, засіб 
Solver… Реалізація ітераційних процесів в середовищі MS, розв’язування нелінійних 
рівнянь і систем. Розширення можливостей системи з допомогою файлів додатків 
(Excel Add-In) *.xla. Пакет аналізу, статистична обробка даних. Графічна обробка 
даних в MS Excel.  
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 Розділ 5. Інтегровані системи для математичного моделювання 3 3 
18 Системи комп’ютерної математики  

Класифікація систем комп’ютерної математики. Системи комп’ютерної алгебри. 
Інтегровані системи для числової реалізації математичних задач. Комбіновані 
системи. Система програмування Matlab. Поняття про дво- та тривимірна 
математичну комп’ютерну графіку й анімацію, системи Grapher, Surpher, Origin. 
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19 Система комп’ютерної алгебри та аналізу Maple  
Загальна характеристика, склад та призначення системи. Інтерфейс користувача. 
Довідкова система. Засоби структурування документа в MapleV. Типи даних. 
Обчислювальне ядро, бібліотеки та пакети. Функції для маніпулювання символьними 
виразами в. Лінійна алгебра в, пакети linalg та LinearAlgebra. Математичний аналіз в 
MapleV, пакет Student. Робота з таблицями, засіб Spreadsheet. Програмування в 
MapleV. Математична графіка і анімація в середовищі MapleV. Підготовка 
математичних документів у середовищі Maple. 
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