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1. 



ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 
Розподіл годин за навчальним 

планом 
Денна Заочна 

Кількість кредитів:3 
Лекції: 

6 год. 2 год. 

Модулів:1 Практичні заняття: 

Загальна кількість годин: 90   

Рік вивчення дисципліни за навчальним 

планом: 2 

Лабораторні заняття: 

30 год. 8 год. 

Семестр:ІІІ 
Семінарські заняття: 

  

Тижневе навантаження (год.): 

- аудиторне: 2 

- самостійна робота: 4 

Консультації: 

  

Індивідуальні заняття: 

Форма підсумкового контролю: залік   

Мова навчання: українська  
Самостійна робота: 

54 год. 80 год. 

 

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні та практичні основи 

створення, редагування, обробки, зберігання й подання матеріалів з використанням сучасних 

засобів інформаційних технологій. 

Метою викладання навчальної дисципліни Інформаційно-комунікаційні технології за 

професійним спрямуванням є: формування сучасного рівня інформаційно-комунікаційної 

компетентності у майбутніх бакалаврів, засвоєння теоретичних знань та набуття практичних 

навичок із ефективного застосування комп’ютерних технологій для розв’язання 

різноманітних задач у практичній фаховій діяльності, створення підґрунтя для вивчення 

інших дисциплін з інформаційних технологій та у майбутньому – для самостійного 

безперервного навчання. 

Передумовою для вивчення дисципліни є теоретичні знання та практичні навички зі 

шкільного курсу інформатики. 

Міждисциплінарні зв’язки дисципліна є, обов’язковою при підготовці бакалаврів та 

пов’язана з дисциплінами природничого та технічного спрямування. 

 
3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів 

компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-професійної 

програми «Фізична культура і спорт: тренерсько-викладацька діяльність». 

 

  Інформація про компетентності та відповідні їм програмні  

результати навчання за дисципліною 
Шифр  

компете

нтності 

 

Компетентності 

Шифр  

програ

мних 

результатів 

Програмні результати 

навчання 

Загальні компетентності (ЗК) 

 ЗК 1.    Здатність вчитися та 

оволодівати сучасними 

знаннями.  

 ПРН 1.   Здійснювати аналіз суспільних 

процесів у сфері фізичної 

культури і спорту, демонструвати 

власне бачення шляхів 



розв’язання існуючих проблем.   

 

ЗК 2. Здатність  реалізовувати  свої  

права  і  обов’язки  як  члена  

суспільства,  усвідомлювати  

цінності  громадянського 

(демократичного)  

суспільства  та  необхідність  

його  сталого розвитку,  

верховенства  права,  прав  і  

свобод  людини  і 

громадянина в Україні.  

ПРН 2. Спілкуватися українською та 

іноземною мовами у 

професійному середовищі, 

володіти фаховою термінологією 

та професійним дискурсом, 

дотримуватися етики ділового 

спілкування.   

ЗК 3. Здатність  зберігати  та  

примножувати  моральні,  

культурні, наукові  цінності  і  

примножувати  досягнення  

суспільства  на основі  

розуміння  історії  та  

закономірностей  розвитку 

предметної  області,  її  місця  

у  загальній  системі  знань  

про природу  і  суспільство  

та  у  розвитку  суспільства,  

техніки  і технологій.     

ПРН 2. Спілкуватися українською та 

іноземною мовами у 

професійному середовищі, 

володіти фаховою термінологією 

та професійним дискурсом, 

дотримуватися етики ділового 

спілкування.   

ЗК 4. Здатність працювати в 

команді.  

ПРН 5.   Засвоювати  нову  фахову  

інформацію,  оцінювати  й  

представляти  власний досвід, 

аналізувати й застосовувати 

досвід колег.  

 

ЗК 5. Здатність планувати та 

управляти часом.  

 

ПРН 3. Уміти  обробляти  дані  з  

використанням  сучасних  

інформаційних  та 

комунікаційних технологій. 

ЗК8. Навички  використання  

інформаційних  і  

комунікаційних  

технологій.   

ПРН 3.   Уміти  обробляти  дані  з  

використанням  сучасних  

інформаційних  та 

комунікаційних технологій.   

ЗК 9. Навички міжособистісної 

взаємодії.  

 

ПРН 5 

 

 

 

 

Засвоювати  нову  фахову  

інформацію,  оцінювати  й  

представляти  власний досвід, 

аналізувати й застосовувати 

досвід колег.  

 

Фахові компетентності (ФК) 

ФК 10.   Здатність  здійснювати  

навчання,  виховання  та 

соціалізацію  людини  у  

сфері  фізичної  культури  і  

спорту, застосовуючи  різні 

педагогічні методи та 

ПРН 1. Здійснювати аналіз суспільних 

процесів у сфері фізичної 

культури і спорту, демонструвати 

власне бачення шляхів 

розв’язання існуючих проблем.   

 



прийоми.  

 

ФК 14. Здатність до безперервного 

професійного розвитку. 

ПРН 2. Спілкуватися українською та 

іноземною мовами у 

професійному середовищі, 

володіти фаховою термінологією 

та професійним дискурсом, 

дотримуватися етики ділового 

спілкування.   

ФК 15 Здатність  застосовувати  

сучасні  технології  

тренерсько-викладацької 

діяльності. 

ПРН 5.   Засвоювати  нову  фахову  

інформацію,  оцінювати  й  

представляти  власний досвід, 

аналізувати й застосовувати 

досвід колег.  

 

 

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання 

 
Шифр 

компете 

нтності 

Результати навчання 

Знання Уміння Комунікація Автономність та 

відповідальність 

ЗК1.    Здатність вчитися 

та оволодівати 

сучасними 

знаннями. 

Уміти  обробляти  

дані  з  

використанням  

сучасних  

інформаційних  та 

комунікаційних 

технологій.   

Доносити  нову  

фахову 

інформацію. 

Відповідальність 

за   застосування 

власного досвіду, 

та застосовування 

досвіду колег.  

 

ЗК 2. Здатність  

реалізовувати  

свої  права  і  

обов’язки  як  

члена  

суспільства,  

усвідомлювати  

цінності  

громадянського 

(демократичного)  

суспільства  та  

необхідність  його  

сталого розвитку,  

верховенства  

права,  прав  і  

свобод  людини  і 

громадянина в 

Україні.  

Уміти здійснювати 

аналіз суспільних 

процесів у сфері 

фізичної культури і 

спорту.  

 

 

Демонструвати 

власне бачення 

шляхів 

розв’язання 

існуючих 

проблем у 

професійній 

діяльності.   

 

Використовувати  

нормативні та 

правові актів, що 

регламентують 

професійну 

діяльність. 

ЗК 3. Здатність  

зберігати  та  

примножувати  

моральні,  

культурні, наукові  

цінності  і  

примножувати  

досягнення  

Уміти здійснювати 

аналіз суспільних 

процесів у сфері 

фізичної культури і 

спорту,  

оцінювати  й  

представляти  

власний досвід, 

Демонструвати 

власне бачення 

шляхів 

розв’язання 

існуючих 

проблем у сфері 

фізичної 

культури і 

Відповідальність 

за   застосування 

власного досвіду, 

та застосовування 

досвіду колег.  

 



суспільства  на 

основі  розуміння  

історії  та  

закономірностей  

розвитку 

предметної  

області,  її  місця  

у  загальній  

системі  знань  

про природу  і  

суспільство  та  у  

розвитку  

суспільства,  

техніки  і 

технологій.  

аналізувати й 

застосовувати досвід 

колег.  

 

спорту.   

 

ЗК 4. Здатність 

працювати в 

команді.  

Засвоювати  нову  

фахову  інформацію,  

оцінювати  й  

представляти  

власний досвід, 

аналізувати й 

застосовувати досвід 

колег.  

 

Проводити 

роз’яснювальну  

роботу  серед  

різних груп 

населення. 

Відповідальність 

за   застосування 

власного досвіду, 

та застосовування 

досвіду колег.  

 

ЗК 5. Здатність 

планувати та 

управляти часом.  

 

Уміти 

організовувати 

процес навчання і 

виховання людини 

Застосовувати 

спеціальні 

принципи, 

методи, форми в 

організації 

процесу 

навчання і 

виховання 

людини 

Здійснювати 

планування та 

управління 

процесом 

навчання і 

виховання 

людини 

ЗК8. Навички  

використання  

інформаційних  і  

комунікаційних  

технологій.   

 

Уміти  обробляти  

дані  з  

використанням  

сучасних  

інформаційних  та 

комунікаційних 

технологій.   

 

Застосовувати 

сучасні  

інформаційні  та 

комунікаційні 

технології у 

професійній 

діяльності   

Запроваджувати 

власний досвіду 

та досвід колег за 

допомогою 

сучасних  

інформаційних  та 

комунікаційних 

технологій  у 

професійній 

діяльності.   

ЗК 9. Навички 

міжособистісної 

взаємодії.  

 

  Використовувати  

навички  самостійної  

роботи.  Знати та 

розуміти сутність, 

принципи, методи, 

форми та 

організацію процесу 

навчання і 

виховання людини.  

Демонструвати  

критичне  та 

самокритичне 

мислення.  

 

Здійснювати 

управління форми 

та організацією 

процесу навчання 

і виховання 

людини.  

 

ФК 10.   Здатність  

здійснювати  

Уміти 

застосовувати 

Демонструвати 

готовність до 

Засвоювати  

нову  фахову  



навчання,  

виховання  та 

соціалізацію  

людини  у  сфері  

фізичної  

культури  і  

спорту, 

застосовуючи  

різні педагогічні 

методи та 

прийоми.  

рухову активність  

людини  та  інших  

чинників здорового  

способу  життя,  для 

виховання  та 

соціалізації  людини  

у  сфері  фізичної  

культури  і  спорту.   

 

зміцнення 

особистого та 

громадського 

здоров'я шляхом  

використання 

різних 

педагогічних 

традиційних і 

сцчасних 

методів та 

прийомів.  

інформацію,  

оцінювати  й  

представляти  

власний досвід, 

аналізувати й 

застосовувати 

досвід колег.  

 

ФК 14. Здатність до 

безперервного 

професійного 

розвитку. 

 

Здійснювати аналіз 

суспільних процесів 

у сфері фізичної 

культури і спорту,  

Уміти  

розв’язувати 

існуючі 

проблеми у 

сфері фізичної 

культури і 

спорту. 

Демонструвати 

власне бачення 

шляхів 

безперервного 

професійного 

розвитку 

ФК 15  Здатність  

застосовувати  

сучасні  

технології  

тренерсько-

викладацької 

діяльності. 

Аргументувати 

управлінські 

рішення для 

вирішення проблем, 

які виникають в 

роботі суб’єктів 

фізичної культури і 

спорту; мати 

навички лідерства.  

Застосовувати набуті 

теоретичні знання 

для розв’язання 

практичних завдань 

та змістовно 

інтерпретувати 

отримані результати 

Застосовуючи  

різні засоби та 

прийоми 

проводити 

роз’яснювальну 

роботу щодо 

розв’язання 

практичних 

завдань у сфері 

фізичної 

культури та 

спорту 

Управляти 

проектами в сфері 

фізичної 

культури, 

застосовувати  

сучасні  

технології  

тренерсько-

викладацької 

діяльності. 

 

4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 3 кредитів ЄКТС 90 годин. 

 

№ 

з/п 
Назви тем 

Кількість годин  

(денна форма навчання) 

Кількість годин  

(заочна форма навчання) 

А
у
д

и
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р
н

і 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
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к
і 
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р
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ч
н
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о
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д
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ц
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С
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ч
н
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Л
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р
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н

су
л
ь
та

ц
і

ї 
С
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н

а 

р
о
б

о
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1.  Інформаційно-

комунікаційні технології 

в сучасному суспільстві. 

Комп’ютерні мережі та 

Інтернет 

2 2 − − − 14 − − − − − 20 

2.  Шляхи використання 

ресурсів мережі Інтернет 
16 2 − 14 − 18 5 1 4 − − 26 



у професійній 

діяльності. Соціальні 

сервіси Web 2.0. 

Дистанційна освіта для 

професійного розвитку. 

3.  Основи інформаційної 

безпеки й захисту 

інформації. Правові 

аспекти використання 

Інтернет. Використання 

ППЗ в професійній 

діяльності. 

18 2 − 16 − 18 5 1 4 − − 30 

Проміжний контроль − − − − − 4 − − − − − 4 

Разом: 36 6 − 30 − 54 10 2 8 − − 80 

 

5. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

5.1. Назви тем та їх зміст 

Тема 1. Інформаційно-комунікаційні технології в сучасному суспільстві. Комп’ютерні 

мережі та Інтернет. 

Предмет та задачі курсу. Інформація, її види та властивості. Закони України про 

інформатизацію суспільства. Поняття інформаційного суспільства. Інформаційні революції. 

Вплив розвитку комп’ютерної техніки і інформаційних технологій на професійну діяльність. 

Керована й некерована інформатизація. Інформатизація різних видів професійної діяльності. 

Напрями використання ІКТ за професійним спрямуванням. Поняття інформаційної 

культури. Складові інформаційної культури майбутнього фахівця. Формування 

інформаційної культури через використання сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій в майбутній професійній діяльності. 

Поняття комп’ютерні мережі. Сучасне програмне забезпечення Інтернет. Послуги 

Інтернет. Компоненти, функції та характеристики мережі. Поняття клієнт, сервер. Принцип  

побудови  мережі.  Поняття протокол мережі Інтернет. Типи протоколів Інтернет. Базові 

протоколи та протоколи прикладного рівня. Протоколи транспортного рівня. Доступ 

користувачів до мережі Internet. Провайдери. Служби Інтернету. Програми браузери. 

Система адрес. Доменна  системи  імен (Domain Name System, DNS). Технологія пошуку 

інформації у мережі Інтернет. Мова запитів.  

Тема 2. Шляхи використання ресурсів мережі Інтернет у професійній діяльності. 

Соціальні сервіси Web 2.0. Дистанційна освіта для професійного розвитку. 

Класифікація сервісів Web 2.0. Відмінність технології Web 2.0 від технологій Web 1.0 

Особливості сервісів Web 2.0. Професійні можливості Web 2.0. Найпопулярніші сервіси 

Web 2.0. Знайомство з блогами. Класифікація блогів. Блог як середовище для професійних 

досліджень.  Використання блогів в професійній діяльності. Соціальні сервіси Web 2.0. Диск 

Гугл (Google Drive). Спільне редагування документів і таблиць (GoogleDocs). Переваги та 

недоліки документів Google перед Microsoft Office. Сервіси Google. Соціальні пошукові 

системи. Спільний пошук і збереження інформації. Спільне планування діяльності 

(календар Google). Карти знань. Он-лайн сервіси побудови карт знань. Використання карт 

знань в професійній діяльності. Створення сайту за допомогою онлайн-конструктора. 

Дистанційна освіта, як напрям розвитку Web 2.0. Переваги дистанційного навчання. 

Вільне освітнє середовище Moodle. Телекомунікаційні сервіси Інтернет. Роль 

телеконференцій в дистанційній освіті. Електронна пошта. Пошта Gmail. Можливості Gmail. 

Використання вебінарів  в професійній  діяльності. Технічне програмне забезпечення для 

проведення вебінару (Adobe Acrobat Connect, DimDim, Webinar.ru). Форуми, поняття 

форуму. Використання форумів за профспрямуванням. Використання електронних 

бібліотек, електронних посібників, словників, енциклопедій.  

Тема 3. Основи інформаційної безпеки й захисту інформації. Правові аспекти 

використання Інтернет. Використання ППЗ в професійній діяльності. 



Деякі аспекти інформаційної безпеки в Інтернет. Засоби захисту інформації у 

мережах. Брандмауери. Настроювання параметрів браузера. Правові аспекти використання 

Інтернет. Комп’ютерні віруси. Поняття комп’ютерного вірусу. Класифікація комп’ютерних 

вірусів: за об’єктами враження (файлові, завантажувальні, макровіруси), спам, за 

алгоритмом дії (звичайні, стелс, шифруючи, поліморфні), за способом активізації. 

Вірусоподібні програми (троянські коні, програми-хробаки та ін.). Ознаки зараження 

комп’ютерним вірусом. Класифікація антивірусних засобів: детектори, ревізори, евристичні 

аналізатори, фільтри. Антивірусі програми, їх можливості та використання. Принципи 

архівації файлів. Переваги архівації файлів. Програма архівації файлів WinRAR: звичайний 

архів, багатотомний архів, архів, що саморозпаковується, безперервний архів. Параметри 

архівації: метод і ступінь стиснення. Можливості програми архівації файлів WinZip, 

резервне копіювання. 

Технології підготовки комплексних текстових документів. Робота із 

багатосторінковим документом. Інтелектуальні засоби редактора. Технології роботи з 

електронними таблицями. Технології розробки мультимедійних презентацій. Засоби 

підготовки мультимедійних презентацій. Лінійна й нелінійна мультимедійна презентація. 

Етапи створення презентацій. Робота з об’єктами презентації. Анімація тексту і об’єктів. 

Додавання звукового об'єкта, відеофрагментів. Правила додавання гіперпосилань до 

об’єктів і слайдів. Конструювання переходів між слайдами. Нові технології електронних 

презентацій: створення структури гіпермедіа презентації, розробка Flash- презентацій, 

презентації в pdf форматі.  

5.2. Тематика лабораторних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1.  Системи опрацювання текстових даних. Технологія створення 

текстового документу. Форматування текстового документу. Технологія 

створення списків. 

2 

2.  Системи опрацювання текстових даних. Таблиці, сортування таблиць, 

обчислення в таблицях. 

2 

3.  Системи опрацювання текстових даних. Використання гіперпосилань в 

документах та між сторінками документа. Створення макрокоманд. 

2 

4.  Системи опрацювання текстових даних. Складне форматування 

документів. Робота з великими документами. 

2 

5.  Системи опрацювання текстових даних. Створення та редагування 

діаграм в документах. 

2 

6.  Системи опрацювання текстових даних. Створення конструкційної сітки 

документа складної структури. Використання колонтитулів під час 

створення документів 

2 

7.  Проведення інформаційного аналізу засобами MS Excel. Основні 

прийоми роботи, введення даних і формул, оформлення таблиці 

2 

8.  Проведення інформаційного аналізу засобами MS Excel. Вбудовані 

функції. 

2 

9.  Проведення інформаційного аналізу засобами MS Excel. Розробка та 

створення електронного журналу  

2 

10.  Візуалізація даних засобами Excel. Побудова діаграм. Графіки функцій. 2 

11.  Візуалізація даних засобами Excel.  Побудова діаграм. Графіки функцій. 2 

12.  Microsoft Power Point. Використання гіперпосилань та керуючих кнопок 2 

13.  Microsoft Power Point. Створення інтерактивної презентації. 2 

14.  Інтернет-сервіс динамічних презентацій Prezi. 2 

15.  Робота із Інтернет-сервісами Google 2 

Усього годин 30 



5.3. Організація самостійної роботи студентів 

 

№ 

з/п 
Вид роботи 

Кількість годин Форми 

звітності Денна Заочна 

1.  Підготовка до лабораторних занять: 

- Вивчення лекційного матеріалу; 

- Підготовка до лабораторних робіт 

- виконання завдань до лабораторних 

занять 

3 

 

19 

 

аудиторні 

відповіді, 

завдання 

2.  Підготовка до проміжного (модульного) 

контролю 
 4 мкр 

3.  Виконання графічного подання вивченого 

матерiалу, створення електронного 

презентації доповiдi. 

 20 конспект, 

електронні 

презентації 

4.  Написання реферату  10 реферат 

5.  Опрацювання тем, винесених на самостійну 

підготовку 

 16 презентаційний 

проект 

6.  Разом 72 80  

 

Теми винесені на самостійну підготовку  

 

1. Формування архіву документів - архівування і стиснення інформації. Використання 

програм-архіваторів для перегляду і вибору інформації з електронного архіву. 

2. Адресний простір Internet. 

3. Формат документів html та гіпертекстові посилання. 

4. Комп’ютерні мережі та їх складові. 

5. Підключення до мережі Internet, види підключення. 

6. Програми-браузери, порівняльна характеристика. 

7. Використання електронної пошти для обміну діловою інформацією: налаштування 

пошти, отримання та відправка повідомлень, адресна книга. 

8. Комп’ютерні злочини та способи захисту інформації. 

9. Internet-служби. Робота з Інтернет-чатом та форумом. 

 

Тематика рефератів  

1. Можливості інформаційно-комунікаційних технологій при формування професійних 

компетентностей студентів.  

2. Зарубіжний досвід використання обчислювальної техніки в професійній діяльності.  

3. Технологія створення веб-квестів. 

4. Технологія підготовки комплексних текстових документів. 

7. Головні функції електронних посібників. 

8. Архівація даних як напрямок захисту інформації. 

9. Комп’ютерні віруси та напрямки боротьби з ними. 

10. Можливості використанням дистанційного навчання в навчальному процесі. 
 

Завдання для самостійної роботи 

1. Створіть брошуру на тему: «Навчання за кордоном, як освітня можливість власного 

професійного розвитку» 

2. Створіть хмару тегів  на 15 слів. 

3. Створіть презентацію на задану викладачем тему (10-15 слайдів) використовуючи сервіс 

для створення презентацій Prezi. 

4. Сканування та обробка зображень. Вивчити, використовуючи довідкову систему MS 

Office, програми MS Office Document Imaging и MS Office Document Scanning. 



5. Віруси на антивірусні програми. СПАМ. Опрацюйте статтю «Лабораторії Касперського» 

основна статистика за 2015 рік використовуючи посилання 

https://securelist.ru/analysis/ksb/27543/kaspersky-security-bulletin-2015-osnovnaya-statistika-za-

2015-god/.  

6. Опрацюйте статтю «Лабораторії Касперського» СПАМ у 2015 році використовуючи 

посилання https://securelist.ru/analysis/ksb/27926/kaspersky-security-bulletin-spam-v-2015-godu/  

Подати звіт у вигляді таблиці. 

7. Виконайте порівнювальний аналіз вітчизняних та зарубіжних пошукових систем 

(МЕТА, UAport, Яndex, Rambler, Google, Yahoo!), в тому числі по кількості користувачів. 

Подати звіт у вигляді таблиці. 

8. Пошук електронних книг. Виконайте завдання з допомогою сайтів, які спеціалізуються 

на пошуку електронних книг. 

9. Пошук в словниках та енциклопедіях. Найдіть пояснення запропонованих викладачем 

слів та виразів. 

10. Створіть блог на тему «Використання сервісів Web 2.0 в професійній діяльності». 

11. Сервіси  Google в освіті та професійній діяльності. Підготуйте письмове повідомлення 

з зазначеної теми (3-5 сторінок). 

12. Формування індивідуальної картотеки Інтернет-адрес та електронних видань з 

майбутньої професійної діяльності. 

 

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

6.1. Форми поточного контролю: лабораторні заняття, індивідуальні завдання, домашні 

самостійні завдання. 

6.2. Форми проміжного контролю: модульна контрольна. 

6.3. Форми підсумкового контролю залік 

 

4. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Проміжний контроль з дисципліни проводиться у формі модульної контрольної 

роботи у письмовій тестовій формі. Тестові завдання для проміжного контролю знань 

студентів охоплюють теми, які вивчаються в межах дисципліни.  

Приклади тестів  

1. Базова технологія Internet, що забезпечує роботу в мережі з гіпертекстом  

1. WWW 

2. FTD 

3. ICQ 

4. HTTP 

2. Інструментальне середовище, що надає можливість оперативно доставляти та 

одержувати повідомлення різноманітного характеру  

1. сервер баз даних 

2. електронна пошта 

3. сервер новин 

4. файловий сервер 

3. Гіпертекст - це 

1. спосіб нелінійної подачі текстового матеріалу 

2. ключові слова, що мають прив'язку до певних текстових фрагментів 

3. спосіб лінійної подачі текстового матеріалу 

4. усі відповіді правильні 

4. Встановіть відповідність 

1. Локальна мережа 
a) об'єднання комп'ютерів, розташованих на великій відстані 

один від одного 

2. Регіональна мережа 
b) об'єднання локальних мереж у межах однієї корпорації для 

вирішення спільних завдань 

https://securelist.ru/analysis/ksb/27543/kaspersky-security-bulletin-2015-osnovnaya-statistika-za-2015-god/
https://securelist.ru/analysis/ksb/27543/kaspersky-security-bulletin-2015-osnovnaya-statistika-za-2015-god/
https://securelist.ru/analysis/ksb/27926/kaspersky-security-bulletin-spam-v-2015-godu/


3. Корпоративна мережа c) об'єднання комп'ютерів в межах одного міста, області, країни 

4. Глобальна мережа 
в) об'єднання комп'ютерів, розташованих на невеликій відстані 

один від одного 

 

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

8.1. Шкала та критерії оцінювання знань студентів 

Підсумковий бал Оцінка за традиційною шкалою 

залік 

90-100 зараховано 

70-89 

51-69 

1-50 не зараховано 

 

8.2. Критерії оцінювання під час аудиторних (лабораторних) занять 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно та всебічно розкриває 

послідовність виконання практичних завдань, використовуючи 

при цьому відповідну термінологію, вільно розв’язує задачі 

стандартним або оригінальним способом, виконує в повному 

обсязі всі поставлені в лабораторній роботі завдання. 

4 бали  

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно розкриває 

послідовність виконання практичних завдань, розв’язує задачі 

стандартним способом, виконує в повному обсязі всі поставлені в 

лабораторній роботі завдання. Допускаються при цьому окремі 

неістотні неточності та незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 

навчального матеріалу, частково самостійно розкриває 

послідовність виконання практичних завдань, виконує більшу 

частину поставлених в лабораторній роботі завдань, однак не 

здатний до глибокого, всебічного аналізу, обґрунтування та 

аргументації, допускає істотні неточності та помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом, фрагментарно, поверхово розкриває послідовність 

практичних завдань. 

1 бал  
Оцінюється робота студента, який не в змозі виконати завдання 

лабораторної роботи 

0 балів  

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту 

практичних завдань лабораторної роботи. 

 

8.3. Критерії оцінювання реферату 

Оцінка Критерії оцінювання 

5 балів 

Студент має послідовно, обґрунтовано та теоретично правильно 

викласти матеріал; продемонструвати здатність здійснювати 

порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, здійснити 

критичний огляд визначень різними авторами, наведених в 

різних джерелах; продемонструвати здатність робити логічні 

висновки та узагальнення; здатність висловлювати та 

аргументувати власне ставлення до альтернативних поглядів на 

певне питання; використовує фактичні та статистичні дані; 



продемонструвати знання підручників, посібників, сучасних 

публікацій з теми  

4 бали  

Студент послідовно, обґрунтовано та теоретично правильно 

викладає матеріал; продемонструє здатність здійснювати 

порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, здійснює 

критичний огляд визначень різними авторами, наведених в 

різних джерелах; демонструє здатність робити логічні висновки 

та узагальнення; але не в повній мірі може аргументувати власне 

ставлення до альтернативних поглядів на певне питання; 

недостатньо використовує фактичні дані, не орієнтується у 

сучасних поглядах з теми 

3 бали 

Студент вірно виконав більшу частину роботи, але при написанні 

допущені неточності, або відсутня мінімально необхідна 

кількість висновків, недостатньо логічних та обґрунтованих 

пояснень, допущені незначні помилки у формулюванні термінів і 

категорій. В матеріалах відсутні необхідні докази та аргументи. 

Або студент лише частково висвітлює тему. Зроблені висновки є 

помилковими. Реферат містить зайвий матеріал, що не відповідає 

змісту теми і свідчить про нездатність студента зрозуміти її зміст. 

2 бали-0 балів 

Студент зовсім не висвітлює дискусійну тему або висвітлює її 

неправильно. Текст реферату є повністю ідентичним тексту 

підручника чи конспекту або повністю ідентичним реферату 

іншого студента на таку ж тему. 

 

8.4. Критерії оцінювання індивідуальних завдань 

При оцінюванні індивідуальної роботи враховуються всі перераховані  критерії. Якщо 

індивідуальна робота відповідає всім вимогам, то вона оцінюється балом 5 за шкалою ECTS. 

Якщо якась із вимог не виконана, то оцінка знижується на розсуд викладача на 1-2 бала. 

Мінімальна оцінка – 3 бала. 

Індивідуальне завдання оцінюється за такими критеріями: 

• самостійність; 

• логічність і послідовність викладення матеріалу; 

• повнота виконання завдання; 

• обґрунтованість висновків; 

• використання довідкової літератури; 

• наявність конкретних пропозицій; 

• якість оформлення;  

• своєчасна здача роботи викладачу; 

• вміння захищати результати проведеного дослідження. 

 

Оцінка 
Критерії оцінювання індивідуального завдання 

(презентації-доповіді) 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який вільно володіє матеріалом 

розробленого проекту, творче його осмислив, оперує 

поняттями та категоріями, вміє встановити зв’язок між 

теоретичною базою та практикою, залучає до відповіді 

самостійно опрацьовану літературу. Відповідає на додаткові 

запитання, наводить аргументи на підтвердження власних 

думок, здійснює аналіз та робить висновки.  

Всі частини презентації пов’язані з метою і предметом 

дослідження; результати дослідження узагальнюються з 

метою формулювання важливих і значущих висновків за 

темою дослідження, презентація має в основі ключові 

положення, які повністю розкривають тему дослідження, 



презентація надає інформацію в логічній послідовності, 

презентація завершується, змушуючи замислитись над ідеєю і 

темою дослідження. Презентація відповідає наступним 

вимогам: послідовність, інформативність матеріалу, 

цілісність, відеоряд. 

4 бали  

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 

матеріалом  розробленого проекту, орієнтується в ньому, 

оперує необхідним колом понять та категорій щодо проекту, 

вміє встановити зв’язок між теоретичною базою та 

практикою. Відповідь з незначною кількістю помилок, 

відповідає на додаткові запитання, але не має аргументованої 

думки, висновки не повні.  

Всі частини презентації містять важливі твердження за темою 

дослідження, результати дослідження узагальнюються з 

метою формулювання висновків за темою дослідження, 

презентація має в основі декілька ключових положень, які не 

повністю розкривають тему дослідження, презентація 

починається із вступу, надає інформацію в певному порядку і 

завершується викладенням важливих моментів дослідження. 

Презентація частково відповідає наступним вимогам: 

послідовність, інформативність матеріалу, цілісність, 

відеоряд. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який виконав проект який 

містить значну кількість недоліків і помилок, неповне 

висвітлення змісту питань володіє матеріалом і частково 

відповідає на додаткові питання, недостатньо відповідає на 

питання, не може зробити аргументовані висновки.  

Основні частини презентації містять важливі твердження за 

темою дослідження, але деякі фрагменти не мають 

відношення до теми, деякі висновки є нелогічними і 

необґрунтованими, презентація має в основі декілька 

ключових положень, однак вони перевантажені інформацією 

або позбавлені інформації, презентація має вступ і висновки, 

однак вони не спонукають замислитись над темою 

дослідження. послідовність надання інформації не сприяє 

повністю розкрити тему дослідження.  

2-0 балів 
Оцінюється робота студента, який не виконав індивідуальне 

завдання 

8.5. Критерії оцінювання модульної контрольної роботи 

Форма проведення МКР – письмова (тест). 

МКР складається з 40 тестових завдань:  

• 30 завдань – вибір однієї правильної відповіді з чотирьох запропонованих; 

• 10 завдань – на співставлення  відповідей або дописати правильну відповідь 

За правильну відповідь на одне тестове завдання вступник отримує 

• по 0,5 бали (1-30 завдання) якщо відповідь дана правильно; 

• по 1,5 бали (31-40 завдання), якщо відповідь дана правильно; 

• 0 балів - за неправильну відповідь.  

В сумі за виконання  тесту може бути набрано від 0 до 30 балів, які переводяться в 

оцінку за національною шкалою: 

30-27 набраних балів за виконані тести –  5 балів 

26-22 набраних балів за виконані тести –  4 бали 

21-16 набраних балів за виконані тести –  3 бали 

15 та менш набраних балів за виконані тести –  0 балів 



 

 

9. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 

ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

Наявність комп’ютерної лабораторії з відповідним програмним забезпеченням та 

підтримкою доступу до мережі Інтернет. 

 

 

10. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

10.1. Основні джерела 

1. Антонов В. М. Сучасні комп’ютерні мережі / В. М. Антонов. – К: – «МК-Прес», 

2005. – 480 с. 

2. Браткевич В. В. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: 

Підручник для студ. вищих навч. закладів / В. В. Браткевич, М. В. Бутов, І. О. 

Золотарьова. – К.: ВЦ Академія, 2002. – 704 с. 

3. Буйницька О. П. Інформаційні технології та технічні засоби навчання. Навч. посіб. / 

О. П. Буйницька – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 240 с. 

4. Глинський Я. М. Практикум з інформатики. Навч. Посібник / Я. М. Глинський. – 5-е 

вид.- Львів: «Дело», 2002.-224 с. 

5. Дибкова  Л. М. Інформатика і комп’ютерна техніка: Навч. посібник / Л. М. Дибкова. 

– 3-тє вид., доп. – К.: Академвидав, 2011.– 464 с.  

6. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник для 

студентів вищих навч. закладів / За ред. О. І. Пушкаря. – К.: Видавничий центр 

«Академія», 2002.  

7. Кадемія М. Ю. Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі : 

Навчальний посібник / М. Ю. Кадемія,  І. Ю. Шахіна / Вінниця, ТОВ «Планер». – 

2011. – 220 с.  

8. Левшин М. М. Практикум для користувачів персональних  комп’ютерів: Посібник 

для студентів неспеціальних факультетів / М. М. Левшин, Ю. З. Прохур, Р. Я. 

Ріжняк, Т. В. Фурсикова; За ред. М. М. Левшина. – Тернопіль: Навч. книга – Богдан, 

2005.– 244 с 

9. Морзе Н. В. Основи інформаційно-комунікаційних технологій / Н. В. Морзе. – К. : 

Видавнича група BHV, 2006. – 298 с  

10. Самсонов В. В. Методи та засоби Інтернет-технологій: Навч. посібник / В. В. 

Самсонов, А. Л. Єрохін. – Х. : Компанія СМІТ, 2008. – 264 с.  

11. Сучасні інформаційні засоби навчання: Навч. посібник / П. К. Гороль, Р. С. Гуревич, 

Л. Л. Коношевський, О. В. Шестопалюк. – К.: Освіта України, 2007. – 536 с.  

12. Ярмуш О.В. Інформатика і комп’ютерна техніка: Навч.посібник / М. М. Редько 

О. В. Ярмуш. – К., Вища школа, 2006. – 359 с. 

 

10.2. Допоміжні джерела 

1. Глинський Я. М. Інформатика. Алгоритмізація і програмування / Я. М. Глинський – 

Львів: Деол, 2005. – 257 с. 

2. Злобін Г. Г. Основи інформатики, комп’ютерної техніки і комп’ютерних технологій 

/ Г. Г. Злобін. – К.: Каравела, 2007. – 240 с.  

 

10.3. Інтернет-ресурси 

1. Морзе Н. В. Компетентнісні завдання  як засіб формування інформатичної 

компетентості в умовах неперервної освіти – Режим доступу: 

http://elibrary.kubg.edu.ua/901/1/N_Morze_O_Kuzminska_V_Vember_O_Barna_ITO_4.

pdf  

2. Тим ОʼРейли «Что такое Веб 2.0» [Электронный ресурс] / Компьтерра online. 2005 / 

Режим доступа: www.computerra.ru /think/234100. – заголовок с екрана. 

http://elibrary.kubg.edu.ua/901/1/N_Morze_O_Kuzminska_V_Vember_O_Barna_ITO_4.pdf
http://elibrary.kubg.edu.ua/901/1/N_Morze_O_Kuzminska_V_Vember_O_Barna_ITO_4.pdf
http://www.computerra.ru/


3. Демонстрационные и справочные материалы фирмы Microsoft – Режим доступу: 

http://www.microsoft.com/ 

4. Введение в технологии Интернета – Режим доступу: 

http://schools.keldysh.ru/courses/w-internet.htm 

5. Интернет-энциклопедия Википедия – Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/ 

6. Основи комп’ютерних мереж та Інтернету – Режим доступу: 

http://msdb.com.ua/Downloads/Education/partnersInLearning/Microsoft_networks.pdf  

7. Интернет в образовании: путеводитель – Режим доступу: 

http://umr.rcokoit.ru/dld/metodsupport/internet-putedov.pdf 
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