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Короткий зміст освітнього компоненту:  
Метою є ознайомлення здобувачів з сучасним станом розвитку комп'ютерної техніки, 
роллю; прищеплення стійких навичок ефективного застосування сучасних 
інформаційних технологій та використання прикладного програмного забезпечення 
для рішення різноманітних науково-прикладних задач за фахом.  
Предмет: інформаційні технології. 
Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є: формування у 
студентів системи знань, вмінь та уявлень про призначенням та можливостями 
сучасних інформаційних технологій, формування навичок ефективного застосування 
сучасних інформаційних технологій та використання прикладного програмного 
забезпечення для рішення різноманітних науково-прикладних задач за фахом 
 
Передумови для вивчення освітнього компоненту: є шкільний курс 
«Інформатика». 
 
Компетентності, яких набуває здобувач:  
Загальні компетентності:  

ЗК-1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
ЗК-2. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 
ЗК-4. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

Спеціальні (фахові) компетентності:  
ФК6. Здатність використовувати для вирішення професійних завдань новітні 

технології у галузі автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій, зокрема, 
проектування багаторівневих систем керування, збору даних та їх архівування для 



формування бази даних параметрів процесу та їх візуалізації за допомогою засобів 
людино-машинного інтерфейсу. 

ФК-9. Здатність вільно користуватись сучасними комп’ютерними та 
інформаційними технологіями для вирішення професійних завдань, програмувати та 
використовувати прикладні та спеціалізовані комп’ютерно-інтегровані середовища 
для вирішення задач автоматизації. 
Результати навчання відповідно до освітньої програми:  

ПРН 3. Вміти застосовувати сучасні інформаційні технології та мати навички 
розробляти алгоритми та комп’ютерні програми з використанням мов високого рівня 
та технологій об’єктно-орієнтованого програмування, створювати бази даних та 
використовувати інтернет-ресурси. 

ПРН 6. Вміти застосовувати методи системного аналізу, моделювання, 
ідентифікації та числові методи для розроблення математичних та імітаційних 
моделей окремих елементів та систем автоматизації в цілому, для аналізу якості їх 
функціонування із використанням новітніх комп’ютерних технологій. 

ПРН 12. Вміти використовувати різноманітне спеціалізоване програмне 
забезпечення для розв’язування типових інженерних задач у галузі автоматизації, 
зокрема, математичного моделювання, автоматизованого проектування, керування 
базами даних, методів комп’ютерної графіки. 

 
Тематичний план 

 

№ 
теми 

Назва тем (ЛК, ЛР, ПР, СЗ, СР) 

Кількість 
годин 

очна заочна 

1 

ЛК Поняття, форми представлення та атрибути інформації 2 2 

ПР Основи роботи з операційною системою Microsoft 
Windows 2 - 

ПР. Стандартні програми Microsoft Windows. Основні 
прийоми роботи 2 - 

СР Якісна та кількісна характеристика інформації. Цифрове 

представлення звукових сигналів та відеосигналів. Головні 

елементи операційної системи Windows 8 12 

2 

ЛК Сигнали, данні, інформація, знання. Перетворення 
сигналів та основні операції з даними 2 - 

ПР Робота з текстовим редактором. Введення та 
редагування тексту 2 - 

ПР Форматування елементів тексту за допомогою звичайних 
інструментів 2   

СР Настроювання вікна, масштабу, режимів роботи, панелі 
швидкого доступу, вкладок користувача. Довідкова система. 
Мовні параметри. 8 14 

3 

ЛК Загальні відомості та структура вікна програми  

Excel 2 - 

ПР Елементи форматування Word: списки, таблиці 2 - 

ПР Елементи форматування Word: графічні та інші об’єкти 2 - 

СР Розмітка сторінки. Розділи. Параметри документа. 
Нумерація сторінок. Колонтитули. Поля. Підготовку до друку 
документів Word. Стилі. Застосування експрес-стилів. 8 14 

  



№ 
теми 

Назва тем (ЛК, ЛР, ПР, СЗ, СР) очна заочна 

4 

ЛК Введення та редагування формул табличного процесора 2 - 

ПР Підготовка прикладного документа, шаблони документа 
Word. Засоби автоматизації роботи з документом 2 - 

ПР Налаштування вікна, головного меню та панелей 
інструментів MS Excel 2 - 

СР Засоби рецензування документа. Виконання операцій 
злиття з електронною поштою. Захист документу. Керування 
версіями. Загальний доступ к документу. Інші питання з 
використання пакету програм Microsoft Office 8 14 

5 

ЛК Створення та налагодження діаграм. Використання 
зведених таблиць та діаграм 2 - 

ПР . Автовведення даних та створення прогресій в MS Excel 2 - 

ПР Виконання обчислень в MS Excel. Робота з формулами 
та функціями 2 - 

СР Загальні відомості та структура вікна програми Excel. 

Форматування даних та елементів книги Excel. Захист книги, 

аркушу, клітинки 8 14 

6 

ЛК Інформаційні технології та базові інформаційні процеси їх 
реалізації 2 2 

ПР Використання посилань на комірки. Майстер функцій. 
2 - 

ПР Використання логічних функцій. Текстові формули та 
функції 2 -  

СР Відображення документу в декількох вікнах. Закріплення 
областей, заховання рядків та стовпців. Підготовка робочої 
книги до друку, звук, відео, анімація. ГІС технології в Україні 10 14 

7 

ЛК Технології мультимедіа. Геоінформаційні технології. 2 - 

ПР (Візуалізація даних. Діаграми та графіки 2 - 

ПР Рішення прикладних та науково-технічних задач у 
середовищі MS Excel. Основи роботи з макросами у MS 
Excel 2 - 

СР Базові технології мультимедіа: графіка, звук, відео, 
анімація. ГІС технології в Україні 10 16 

8 

ЛК Системи розподіленого оброблення даних. 2 - 

ПР Принципи роботи та функціонал хмарних рішень Google 2 - 

ПР Спільна роботи над документами, таблицями, 
презентаціями та календарем за допомогою хмарних рішень 
Google 2 - 

СР Різновиди інформаційно-обчислювальних мереж. 
Електронна пошта та передача файлів. 12 18 

Разом 

ЛК 16 4 

ПР (ЛР, СЗ) 32   

СР 72 116 

 
Методи навчання:  
1) словесні: 1.1 традиційні: лекції, пояснення, розповідь тощо;  
1.2 інтерактивні (нетрадиційні): проблемні лекції, дискусії тощо; 
2) наочні: метод ілюстрацій, метод демонстрацій 
3) практичні: 3.1 традиційні: практичні заняття, семінари;  



3.2 інтерактивні (нетрадиційні):  тренінги. 

 
Система оцінювання та вимоги:  
 
Поточна успішність  
1 Поточна успішність здобувачів за виконання навчальних видів робіт на навчальних 
заняттях і за виконання завдань самостійної роботи оцінюється за допомогою 
чотирибальної шкали оцінок з наступним перерахуванням у 100-бальною шкалу. Під 
час оцінювання поточної успішності враховуються всі види робіт, передбачені 
навчальною програмою.  
1.1 Лекційні заняття оцінюються шляхом визначення якості виконання 
конкретизованих завдань. 
1.2 Практичні заняття оцінюються якістю виконання контрольного або 
індивідуального завдання, виконання та оформлення практичної роботи. 
1.3 Лабораторні заняття оцінюються якістю виконання звітів про виконання 
лабораторних робіт. 
1.4 Семінарські заняття оцінюються якістю виконання індивідуального 
завдання/реферату. 
2 Оцінювання поточної успішності здобувачів вищої освіти здійснюється на кожному 
практичному занятті (лабораторному чи семінарському) за чотирибальною шкалою 
(«5», «4», «З», «2») і заносяться у журнал обліку академічної успішності. 
  – «відмінно»: здобувач бездоганно засвоїв теоретичний матеріал, демонструє 

глибокі знання з відповідної теми або навчальної дисципліни, основні положення; 

– «добре»: здобувач добре засвоїв теоретичний матеріал, володіє основними 

аспектами з першоджерел та рекомендованої літерату ри, аргу ментовано викладає 

його; має практичні навички, висловлює свої міркування з приводу тих чи інших 

проблем, але припускається певних неточностей і похибок у логіці викладу 

теоретичного змісту або при аналізі практичного; 

– «задовільно»: здобувач в основному опанував теоретичні знання навчальної 

теми, або дисципліни, орієнтується у першоджерелах та рекомендованій літературі, 

але непереконливо відповідає, плутає поняття, невпевнено відповідає на додаткові 

питання, не має стабільних знань; відповідаючи на питання практичного характеру, 

виявляє неточність у знаннях, не вміє оцінювати факти та явища, пов'язувати їх із 

майбутньою професією; 

– «незадовільно»: здобувач не опанував навчальний матеріал теми 
(дисципліни), не знає наукових фактів, визначень, майже не орієнтується в 
першоджерелах та рекомендованій літературі, відсутнє наукове мислення, практичні 
навички не сформовані. 
3 Підсумковий бал за поточну діяльність визнається як середньоарифметична сума 
балів за кожне заняття, за індивідуальну роботу, поточні контрольні роботи за 
формулою: 
 

1 2поточ К К ... Кn
К

n
, 

 

де 
поточК – підсумкова оцінка успішності за результатами поточного контролю; 

     1 2К ,К ,...,Кn  – оцінка успішності n -го заходу поточного контролю; 

     n  – кількість заходів поточного контролю. 

Оцінки конвертуються у бали згідно шкали перерахунку (таблиця 1). 
 



Таблиця 1 – Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у 
багатобальну шкалу  

4-бальна 
шкала 

100- 
бальна 
шкала 

4- бальна 
шкала 

100- 
бальна 
шкала 

4- бальна 
шкала 

100- 
бальна 
шкала 

4- бальна 
шкала 

100- бальна 
шкала 

5 100 4,45 89 3,90 78 3,35 67 

4,95 99 4,4 88 3,85 77 3,3 66 

4,9 98 4,35 87 3,80 76 3,25 65 

4,85 97 4,3 86 3,75 75 3,2 64 

4,8 96 4,25 85 3,7 74 3,15 63 

4,75 95 4,20 84 3,65 73 3,1 62 

4,7 94 4,15 83 3,60 72 3,05 61 

4,65 93 4,10 82 3,55 71 3 60 

4,6 92 4,05 81 3,5 70 від 1,78 до 2,99 від 35 до 59 

повторне складання 

4,55 91 4,00 80 3,45 69 від 0 до 1,77 від 0 до 34  

4,5 90 3,95 79 3,4 68 повторне вивчення 

 

Підсумкове оцінювання 
1 Здобувач вищої освіти отримує залік на останньому занятті з дисципліни за 
результатами поточного оцінювання. Середня оцінка за поточну діяльність 
конвертується у бали за 100-бальною шкалою, відповідно до таблиці перерахунку 
(таблиця 1). 
 Здобувачі вищої освіти, які мають середню поточну оцінку з дисципліни нижче ніж 
«3» (60 балів), на останньому занятті можуть підвищити свій поточний бал шляхом 
складання тестів з дисципліни. 
Оцінювання знань здобувачів шляхом тестування здійснюється за шкалою: 

– «Відмінно»: не менше 90 % правильних відповідей; 
– «Дуже добре»: від 82 % до 89 % правильних відповідей; 
– «Добре»: від 74 % до 81 % правильних відповідей; 
– «Задовільно»: від 67 % до 73% правильних відповідей; 
– «Задовільно достатньо»: від 60 % до 66 % правильних відповідей; 

– «Незадовільно»: менше 60 % правильних відповідей. 
 2 Умовою отримання заліку є: 
 – відпрацювання всіх пропущених занять; 
 – середня поточна оцінка з дисципліни не нижче «3» (60 балів). 
3 За виконання індивідуальної самостійної роботи та участь у наукових заходах 
здобувачам нараховуються додаткові бали.  
3.1 Додаткові бали додаються до суми балів, набраних здобувачем вищої освіти за 
поточну навчальну діяльність (для дисциплін, підсумковою формою контролю для 
яких є залік), або до підсумкової оцінки з дисципліни, підсумковою формою контролю 
для якої є екзамен.  
3.2 Кількість додаткових балів, яка нараховується за різні види індивідуальних 
завдань, залежить від їх об'єму та значимості: 

– призові місця з дисципліни на міжнародному / всеукраїнському конкурсі 
наукових студентських робіт – 20 балів; 

– призові місця з дисципліни на всеукраїнських олімпіадах – 20 балів;  
– участь у міжнародному / всеукраїнському конкурсі наукових студентських 

робіт – 15 балів 
– участь у міжнародних / всеукраїнських наукових конференціях студентів та 

молодих вчених – 12 балів; 



– участь у всеукраїнських олімпіадах з дисципліни – 10 балів 
– участь в олімпіадах і наукових конференціях ХНАДУ з дисципліни – 5 балів; 
– виконання індивідуальних науково-дослідних (навчально-дослідних) завдань 

підвищеної складності – 5 балів. 
3.3 Кількість додаткових балів не може перевищувати 20 балів. 
4 Результат навчання оцінюється: 
 – за 100-бальною шкалою (для диференційованого заліку) згідно з таблицею 2. 
Підсумкова оцінка разом з додатковими балами не може перевищувати 100 балів. 

 
Таблиця 2 – Шкала оцінювання знань здобувачів за результатами 

підсумкового контролю з навчальної дисципліни  
 

Оцінка 

в 

балах 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ЄКТС 

Оцінка Критерії 

екзамен залік 

90-100 

В
ід

м
ін

н
о

 

З
а

р
а
х

о
в

а
н

о
 A Теоретичний зміст курсу освоєний цілком, без 

прогалин, необхідні практичні навички роботи 

з освоєним матеріалом сформовані, усі 

передбачені програмою навчання навчальні 

завдання виконані, якість їхнього виконання 

оцінено числом балів, близьким до 

максимального 

80–89 

Д
о
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о
в

а
н
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B Теоретичний зміст курсу освоєний цілком, без 

прогалин, необхідні практичні навички роботи 

з освоєним матеріалом в основному 

сформовані, усі передбачені програмою 

навчання навчальні завдання виконані, якість 

виконання більшості з них оцінено числом 

балів, близьким до максимального 

75-79 С Теоретичний зміст курсу освоєний цілком, без 

прогалин, деякі практичні навички роботи з 

освоєним матеріалом сформовані 

недостатньо, усі передбачені програмою 

навчання навчальні завдання виконані, якість 

виконання жодного з них не оцінено 

мінімальним числом балів, деякі види 

завдань виконані з помилками 

67-74 

З
а

д
о

в
іл

ь
н

о
 

D Теоретичний зміст курсу освоєний частково, 

але прогалини не носять істотного характеру, 

необхідні практичні навички роботи з 

освоєним матеріалом в основному 

сформовані, більшість передбачених 

програмою навчання навчальних завдань 

виконано, деякі з виконаних завдань, 

можливо, містять помилки 



Оцінка 

в 

балах 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ЄКТС 

Оцінка Критерії 

екзамен залік 

60–66 E Теоретичний зміст курсу освоєний частково, 

деякі практичні навички роботи не 

сформовані, багато передбачених програмою 

навчання навчальних завдань не виконані, 

або якість виконання деяких з них оцінено 

числом балів, близьким до мінімального. 

35–59 

Н
е
з
а
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н
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о
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н
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FX Теоретичний зміст курсу освоєний частково, 

необхідні практичні навички роботи не 

сформовані, більшість передбачених програм 

навчання навчальних завдань не виконано, 

або якість їхнього виконання оцінено числом 

балів, близьким до мінімального; при 

додатковій самостійній роботі над матеріалом 

курсу можливе підвищення якості виконання 

навчальних завдань (з можливістю 

повторного складання) 

0–34 

Н
е
п

р
и

й
н

я
т
н

о
 

F Теоретичний зміст курсу не освоєно, 

необхідні практичні навички роботи не 

сформовані, усі виконані навчальні завдання 

містять грубі помилки, додаткова самостійна 

робота над матеріалом курсу не приведе до 

якого-небудь значущого підвищення якості 

виконання навчальних завдань (з 

обов’язковим повторним курсом) 

 

Політика курсу: 
– курс передбачає роботу в колективі, середовище в аудиторії є дружнім, творчим, 
відкритим до конструктивної критики; 
– освоєння дисципліни передбачає обов'язкове відвідування лекцій і практичних 
занять, а також самостійну роботу; 
– самостійна робота передбачає вивчення окремих тем навчальної дисципліни, які 
винесені відповідно до програми на самостійне опрацювання, або ж були розглянуті 
стисло; 
– усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін; 
– якщо здобувач вищої освіти відсутній на заняттях з поважної причини, він 
презентує виконані завдання під час самостійної підготовки та консультації 
викладача; 
– курсова робота повинна бути захищена не пізніше, ніж за тиждень до початку 
екзаменаційної сесії (вказується за наявності); 
– під час вивчення курсу здобувачі вищої освіти повинні дотримуватись правил 
академічної доброчесності, викладених у таких документах:  

1) «Правила академічної доброчесності учасників освітнього процесу ХНАДУ» 
(https://www.khadi.kharkov.ua/fileadmin/P_Standart/pologeniya/stvnz_67_01_do
broch_1.pdf),  

2) «Академічна доброчесність. Перевірка тексту академічних, наукових та 
кваліфікаційних робіт на плагіат» 

https://www.khadi.kharkov.ua/fileadmin/P_Standart/pologeniya/stvnz_67_01_dobroch_1.pdf
https://www.khadi.kharkov.ua/fileadmin/P_Standart/pologeniya/stvnz_67_01_dobroch_1.pdf


(https://www.khadi.kharkov.ua/fileadmin/P_Standart/pologeniya/stvnz_85_1_01.
pdf),  

3) «Морально-етичний кодекс учасників освітнього процесу ХНАДУ 
(https://www.khadi.kharkov.ua/fileadmin/P_Standart/pologeniya/stvnz_67_01_M
EK_1.pdf). 

– у разі виявлення факту плагіату здобувач отримує за завдання 0 балів і повинен 
повторно виконати завдання, які передбачені у силабусі; 
– списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 
використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється 
використовувати лише під час он-лайн тестування. 
 
Рекомендована література: (література не пізніше 10 років, окрім 1 
фундаментального класичного підручника або монографії) 

1 Павлиш В. А. Основи інформаційних технологій і систем: Навчальний 
посібник. / В. А. Павлиш, Л. К. Гліненко, Н.Б. Шаховська -Львів: Видавництво 
Львівської політехніки, 2018. − 620 с.  

2 Гуревич Р.С., Шестопалюк О.В., Кадемія М.Ю. , Кобися А.П., Кобися В.М. 
«Сучасні інформаційні технології та їхнє використання»: навчальний посібник для 

учнів шкіл, студентів педагогічних ВНЗ – Вінниця 2006.  627 с.  

3 Анісімов А.В. Інформаційні системи та бази даних: Навчальний посібник для 
студентів факультету комп’ютерних наук та кібернетики / Анісімов А.В., Кулябко П.П. 
− Київ. – 2017. –110 с.  

4 Гомонай-Стрижко М.В. Інформаційні системи та технології на підприємстві: 
Конспект лекцій. – Львів: НЛТУ, 2017. – 200 с. / Гомонай-Стрижко М.В., Якімцов В. В. 
[Електрон. ресурс]: режим доступу: 
http://ep.nltu.edu.ua/images/Kafedra_EP/Kafedra_EP_PDFs/kl_isitp.pdf. 

5 Антоненко В. М. Сучасні інформаційні системи і технології: управління 
знаннями: навч. посібник / В. М. Антоненко, С. Д. Мамченко, Ю. В. Рогушина. –Ірпінь : 
Нац. університет ДПС України, 2016. –212 с.  

6 Янковський О.Г. Обчислювальна техніка та програмування. Частина ІІ. 
Прикладне програмне забезпечення. Пакет Microsoft Office. Навчальний посібник. – 
Одеса: Типографія-видавництво «Стандарт», 2016. – 178 с. [Електрон. ресурс]: 
режим до доступу: http://osatrq.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/OTP-CHast-2-
ann.pdf 

7 Васьків О.М. Текстовий редактор Word: навчальний посібник для виконання 
лабораторних завдань / О.М. Васьків, Ю.А. Стадник, А.Б. Орловська.–Львів: 
Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. – 130 с. 

8 Нелюбов В.О., Куруца О.С. Основи інформатики. Microsoft Word 2016: 

електронний навчальний посібник. Ужгород: ДВНЗ УжНУ, 2018.  96 с. [Електрон. 
ресурс]: режим до доступу: http://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/15616 

9 Грег Харвей. Microsoft Excel 2013 для чайников  М.: «Диалектика», 2013.  
368 с.  
 
Додаткові джерела:  

1. дистанційний курс:  
https://dl.khadi.kharkov.ua/course/view.php?id=1407 

2. Навчальні курси, присвячені Office 2013 [Електроний ресурс]: режим 
доступу: https://support.microsoft.com/uk-ua/office 

3. Як зробити резервну копію даних на Google Диск [Електроний ресурс]: 
режим доступу: https://portfel.ua/yak-zrobiti-rezervnu-kopiyu-danih-na-google-disk/ 
 

https://www.khadi.kharkov.ua/fileadmin/P_Standart/pologeniya/stvnz_85_1_01.pdf
https://www.khadi.kharkov.ua/fileadmin/P_Standart/pologeniya/stvnz_85_1_01.pdf
https://www.khadi.kharkov.ua/fileadmin/P_Standart/pologeniya/stvnz_67_01_MEK_1.pdf
https://www.khadi.kharkov.ua/fileadmin/P_Standart/pologeniya/stvnz_67_01_MEK_1.pdf



