Анотація навчальної дисципліни «ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА
ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ» (вибіркова дисципліна)
Мета курсу — формування в студентів сучасного рівня інформаційної та
комп’ютерної культури, набуття практичних навичок застосування
інформаційних технологій в професійній діяльності; підготовка студентів як
фахівців для розвитку інформаційного суспільства.
На основі вивчення
компетентностей:

дисципліни

студент

має

набути

таких



інтегральних: формування в студентів культури роботи в
інформаційних
середовищах,
що
сприяє
високій
конкурентоспроможності
випускників
на
українському
і
європейському ринку праці; вміння критично оцінювати
інформацію, що одержана з різних джерел інформаційного
середовища;



загальних: навички використання програмних засобів різного
спрямування і навички роботи в комп'ютерних мережах, уміння
використовувати інтернет-ресурси, системи опрацювання текстових
документів, системи електронного документообігу, системи
супроводу публічних виступів;
спеціальних (фахових і наукових): здатність та розуміння
можливостей інформаційних систем для планування і реалізації
заходів спрямованих на вирішення проблемних ситуацій в
сучасному інформаційному просторі; формування інструментарію
ефективної організації вивчення фахових дисциплін засобами, що
надають пакети прикладних програм; готовність використати
сучасні досягнення науки і передових технологій в професійній
діяльності.



Зміст дисципліни.
ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ ТА РЕСУРСИ
Інтернет-технології та ресурси; методи організації навігації в мережі
Інтернет; способи пошуку інформації на інформаційних ресурсах Інтернет;
хмарні технології та їх використання; створення web-сайтів; оформлення
Інтернет-документів; дизайн web-сторінок; автоматизації процесу створення
web-сторінок. Блоги як різновиди web-сайтів, створення та ведення блогів.
ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ
Електронні документи. Оформлення документів та їх реквізитів за
державним стандартом. Технології автоматизованої обробки тексту.
Створення, зберігання, пошук документів та шаблонів. Хмарні сервіси для

спільної роботи над електронним документом. Технології комп’ютерного
верстання. Сучасні засоби захисту інформації в системах електронного
документообігу (програмні, технологічні, організаційні). Електронний
цифровий підпис.
ОРГАНІЗАЦІЯ ВІЗУАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
Інтерактивні мультимедійні презентації з лінійною та нелінійною
структурою. Засоби створення презентацій. Інфографіка. Ресурси, для
створення інфографіки. Ментальні карти, їх створення та використання.
Обсяг. Дисципліна викладається у межах 4 кредитів, 120 годин, із них
аудиторних — 40 годин ( 8 годин лекційних, 32 години лабораторних робіт,
самостійна робота — 80 годин.
Підсумковий контроль. Формою підсумкового контролю є залік.
Викладачі:
Мястковська М.О., кандидат педагогічних наук, старший викладач
кафедри інформатики;
Розумовська О.Б., старший викладач кафедри інформатики;
Щирба О.В., асистент кафедри інформатики.

