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СТРУКТУРА ПОСІБНИКА 
Структурно посібник складається з двох частин, організованих 

за модульною системою які передбачені освітньо-професійною 
програмою підготовки бакалавра галузі знань 1401 «Сфера обслу
говування» напряму підготовки 6140101 «Готельно-ресторанна 
справа». і змістовно включають такі теми: 

Модуль 1. Теоретична інформатика. Еволюція інформаційних 
систем, технологій. Інформаційні ресурси організації. 

Модуль 2. Теоретична інформатика. Об'єктно-орієнтовані опе
раційні системи. 

Модуль 3. Практична інформатика. Системи обробки текстових 
та графічних даних. Робота з діловою документацією засобами тек
стового процесора MS Word. 

Модуль 4. Обробка та аналіз даних. Системи табличної обробки 
даних. 

Модуль 5. Практична інформатика. Системи управління базами 
даних. Створення та обробка даних засобами СУБД MS Access. 

Модуль 6. Прикладна інформатика. Основи електронної комер
ції. Комп'ютерні мережі. 

Частина 1 по кожній темі містить: 
- навчальний матеріал з теоретичних основ дисципліни та ме

тодичні поради для його самостійного вивчення; 
- перелік інформаційних джерел для вивчення тами; 
- термінологічний словники з поясненнями до основного тек

сту теми; 
- комплекси практичних навчальних завдань фахового спря

мування та методичні поради для їх самостійного виконан
ня. 

Частина 2 містить засоби для перевірки отриманих при вивченні 
дисципліни знань і набутих умінь та навичок і складається з двох 
розділів: 
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Розділ 1. Завдання для самостійної роботи з вивчення дисци
пліни та методичні поради для їх виконання: 

- контрольні запитання для самостійного опрацювання теоре
тичного матеріалу та підготовки конспектів; 

- тестові завдання для перевірки знань практичного матеріа
лу; 

- контрольні приклади для самостійного опрацювання прак
тичних завдань; 

- практичні завдання; 
- варіанти індивідуальних практичних завдань для самостій

ного виконання; 
Розділ 2. Завдання для підготовки до модульних контрольних 

робіт 
- варіанти завдань для модульних контрольних робіт. 
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