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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 

Розподіл годин за навчальним 
планом 

Денна Заочна 

Кількість кредитів: 5 
Лекції: 

20 4 

Модулів:1 Практичні заняття: 
Загальна кількість годин: 150   

Рік вивчення дисципліни за 
навчальним планом: 1 

Лабораторні заняття: 
52 10 

Семестр: 1 
Семінарські заняття: 
  

Тижневе навантаження (год.): 
- аудиторне:  
- самостійна робота:  

Консультації: 
2 − 

Індивідуальні заняття: 
Форма підсумкового 
контролю: екзамен 

  

Мова навчання: українська 
Самостійна робота: 

76 136 

 

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

 

Предметом вивчення дисципліни є методи і апаратно-програмні засоби 
комп’ютерних і інформаційних технологій. 

Метою дисципліни «Інформатика та інформаційні технології» є 
формування теоретичної бази знань студентів з основ інформатики та 
практичних навичок використання засобів сучасних інформаційних 
технологій у професійній діяльності майбутніх бакалаврів документознавців. 

Передумови для вивчення дисципліни: базова середня освіта. 
Міждисциплінарні зв’язки: «Інформаційні системи та системи 

управління базами даних». 
 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  
 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 
студентів компетентностей та програмних результатів навчання відповідно 
до освітньо-професійної програми «Інформаційна, бібліотечна та архівна 
справа: документознавство» 
  



Інформація про компетентності та відповідні їм програмні  
результати навчання за дисципліною 

 

Шифр  
компетент

ності 

 

Компетентності 
Шифр  

програмних 
результатів 

Програмні результати навчання 

Загальні компетентності (ЗК) 
ЗК 2.    Здатність 

застосовувати 
знання у 
практичних 

ситуаціях. 

ПРН 1 Знати і розуміти наукові засади 
організації, модернізації та впровадження 
новітніх технологій в інформаційній, 
бібліотечній та архівній діяльності. 

ПРН 6 Вміти використовувати сучасні прикладні 
комп’ютерні технології, програмне 
забезпечення, мережеві та мобільні 
технології для виконання професійних 
завдань. 

ЗК 3. Знання та 
розуміння 
предметної області 
та професійної 
діяльності 

ПРН 1 Знати і розуміти наукові засади 
організації, модернізації та впровадження 
новітніх технологій в інформаційній, 
бібліотечній та архівній діяльності. 

ПРН 4 Володіти інформаційною культурою, 
вмінням узагальнювати, аналізувати і 
синтезувати інформацію. 

ЗК 6. Навички 
використання 
інформаційних і 
комунікативних 
технологій 

ПРН 6 Вміти використовувати сучасні прикладні 
комп’ютерні технології, програмне 
забезпечення, мережеві та мобільні 
технології для виконання професійних 
завдань. 

ПРН 7 Здатність застосовувати принципи 
проектування баз даних, інформаційних 
систем, соціальних та інших 
комп’ютерних мереж, електронних 
бібліотек та архівів. 

ПРН 8 Вміти здійснювати пошук інформації в 
різних джерелах для розв’язання 
навчальних та професійних завдань. 

ЗК 8. Здатність 
оцінювати та 
забезпечувати 
якість виконуваних 
робіт.  

ПРН 20 Навчатися з метою поглиблення набутих 
та здобуття нових фахових знань. 

ЗК 9 Здатність 
працювати в 
команді. 

ПРН 14 Вміти працювати як самостійно, так і в 
команді, проявляти лідерські якості та 
відповідальність у роботі, дотримуватися 
етичних принципів, поважати 
індивідуальне та культурне різноманіття. 

Фахові компетентності (ФК) 
ФК 1. Здатність 

здійснювати відбір, 
аналіз, оцінку, 
систематизацію, 
моніторинг, 

ПРН 4 Володіти інформаційною культурою, 
вмінням узагальнювати, аналізувати і 
синтезувати інформацію. 

ПРН 8 Вміти здійснювати пошук інформації в 
різних джерелах для розв’язання 



організацію, 
зберігання, 
розповсюдження та 
надання в 
користування 
інформації та знань 
у будь-яких 
форматах. 

навчальних та професійних завдань. 

ФК 2. Здатність 
використовувати 
методи 
систематизації, 
пошуку, 
збереження, 
класифікації 
інформації для 
різних типів 
контенту та носіїв. 

ПРН 6 Вміти використовувати сучасні прикладні 
комп’ютерні технології, програмне 
забезпечення, мережеві та мобільні 
технології для виконання професійних 
завдань. 

ФК 3. Здатність 
використовувати 
сучасні прикладні 
комп’ютерні 
технології, 
програмне 
забезпечення, 
мережеві та 
мобільні технології 
для вирішення 
професійних 
завдань. 

ПРН 6 Вміти використовувати сучасні прикладні 
комп’ютерні технології, програмне 
забезпечення, мережеві та мобільні 
технології для виконання професійних 
завдань. 

ПРН 7 Здатність застосовувати принципи 
проектування баз даних, інформаційних 
систем, соціальних та інших 
комп’ютерних мереж, електронних 
бібліотек та архівів. 

ПРН 8 Вміти здійснювати пошук інформації в 
різних джерелах для розв’язання 
навчальних та професійних завдань. 

ФК 5. Здатність 
використовувати 
автоматизовані 
інформаційно-

пошукові системи. 

ПРН 6 Вміти використовувати сучасні прикладні 
комп’ютерні технології, програмне 
забезпечення, мережеві та мобільні 
технології для виконання професійних 
завдань. 

ФК 8. Здатність до 
подальшого 
навчання з високим 
рівнем 
автономності, 
постійного 
підвищення рівня 
інформаційної 
культури. 

ПРН 8 Вміти здійснювати пошук інформації в 

різних джерелах для розв’язання 
навчальних та професійних завдань. 

ПРН 20 Навчатися з метою поглиблення набутих 
та здобуття нових фахових знань. 

 

  



Матриця відповідності компетентностей  результатам навчання за 
дисципліною 

 

Шифр 
компетентності 

Результати навчання 

Знання Уміння Комунікація 
Автономність та 
відповідальність 

ЗК 2. ПРН 1 ПРН1, ПРН 6.   

ЗК 3. ПРН 1,ПРН4. ПРН 4    

ЗК 6. ПРН 7. ПРН 6, ПРН 8. ПРН 8  

ЗК 8.  ПРН 20 ПРН 20 ПРН 20 

ЗК 9.   ПРН 14 ПРН 14. 
ФК 1.  ПРН 4, ПРН 8 ПРН 4.  

ФК 2.  ПРН 6,    

ФК 3.  
ПРН 6, ПРН 7, 

ПРН 8 
ПРН 8  

ФК 5.  ПРН 6   

ФК 8.  ПРН 8 ПРН 8 ПРН 20 

 

 

4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

№
 

з
/

п 

Назви модулів / тем 
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1

. 

Основні поняття 
інформатики. 
Теоретичні основи 
інформатики 

2 2     2       8 

2

. 

Персональні 
комп'ютери. 
Організація 
комп’ютерної 
інформації. 
Комп’ютерна техніка 
та класифікація 
програмного 
забезпечення. 
Інформаційні 
технології. 

8 2  6   4  

2 

 

2 

  12 

3

. 

Сучасні системи 
забезпечення 
інформаційних 
процесів. Операційна 
система Windows. 
Управління 
настроюваннями в 
операційній системі 
Windows. 

14 2  12   6     20 

4

. 

Стиснення (архівація) 
і захист комп’ютерних 
даних.  Віруси. 

2 2     14   2   16 



Антивірусні 
програми. 

5 Текстовий процесор 
Microsoft Word. 

Використання 
текстового редактора 
MS Word  для 
створення документів. 

8 2  6   10   

2 

  15 

6 Програма MS Excel. 
Таблична обробка та 
аналіз  даних. 

8 2  6   10  

2 

   15 

7 Програма для 
створення презентацій  
(Microsoft PowerPoint). 

10 2  8   8   2   25 

8 Системи управління 
базами даних. 
Програма MS Access. 

8 2  6   7       

9 Комп’ютерні 
мережі. Інтернет 

8 2  6   10   

2 

  15 

1

0 

Сервіси мережі 
Інтернет. 4 2  2   5     10 

Проміжний контроль               
Разом: 

74 20  52 2  76  4  10   
13

6 

 

 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами 

Тема 1. Предмет, завдання і структура курсу. Сучасні інформаційні 
технології. Інформаційні технології. 

Інформатика. Предмет і завдання сучасної інформатики. Інформатика і 
кібернетика. Правові аспекти інформатики. Національна програма 
інформатизації. Інформація як основа інформатики. Поняття про інформацію. 
Одиниці вимірювання інформації. Інформація і знання. Види і основні 
властивості інформації. Інформаційний процес. Дані. Реєстрація і операції з 
даними. Кодування даних. Двійкові коди. Кодування текстових даних. 
Кодування графічних і звукових даних. Основні структури даних. Одиниці 
представлення і вимірювання даних. Одиниці зберігання даних. 

Поняття інформаційної технології (ІТ). Витоки ІТ та історичні етапи 
розвитку інформаційних технологій. Класифікація ІТ. Інформаційні ресурси 
та інформатизація суспільства. Інформаційні технології в освіті. Основні цілі 
використання ІТ. Поняття про інформаційну культуру, інформаційну 
грамотність, ІКТ-компетентність. 

Тема 2. Персональні комп'ютери. Організація комп’ютерної 
інформації. Комп’ютерна техніка та класифікація програмного 
забезпечення. 

Зміст теми: Загальна інформація про комп'ютери. Класифікація сучасних 
комп'ютерів. Перспективи розвитку комп'ютерної техніки. Склад 
персонального комп'ютера. Архітектура персонального комп’ютера. Склад 



центрального обладнання персонального комп’ютера. Пристрої збереження 
інформації у персональному комп’ютері. Периферійне обладнання 
персонального комп’ютера для введення-виведення інформації і допоміжних 
функцій. Технічні засоби для створення комп'ютерних мереж. Поняття про 
комп'ютерні мережі. Технічні засоби комп'ютерних мереж. Програмне 
забезпечення комп'ютерів. Системні програми. Інструментальні програми. 
Прикладні програми.  

Організація інформації на зовнішніх носіях. Поняття накопичувача. 
Види накопичувачів та принципи збереження інформації на них. 
Ідентифікація накопичувачів. Розміщення файлів на магнітному диску. 
Дефрагментація файлів. Ієрархічна структура збереження інформації на 
носіях. Файл. Характеристики файла. Файли зареєстрованого і 
незареєстрованого типу. Маска (шаблон) файла. Ієрархічна структура 
збереження інформації на носії. Поняття файлової системи. Види файлових 
систем. Файлові системи FAT. Відновлення файлів. 

Тема 3. Сучасні системи забезпечення інформаційних процесів. 
Операційна система Windows. Управління настроюваннями в операційній 
системі Windows. 

Характеристика операційної системи Windows 7. Облікові записи 
користувачів. Робочий стіл. Поняття "бібліотека". Управління файлами 
бібліотек. Відображення файлів і тек на Рабочем столе. Редагування вмісту 
теки "Комп’ютер". Оформлення Рабочего стола. Панель завдань. Кнопки 
відкритих файлів і тек. Функція Aero Peek. Область повідомлень. Меню 
"Пуск". Вікна в Windows 7. Інтерфейс Aero. Гаджети. Контекстне меню. 
Операції з файлами, папками і ярликами. Види пошуку файлів. Права 
доступу до файлів. Захист файлів. Windows Live Sky Drive. Робота в 
локальній мережі. 

Панель управління. Персоналізація. Настроювання пристроїв. Облікові 
записи користувача. Батьківський контроль. Обслуговування дискових 
пристроїв. Перевірка диска. Дефрагментація диска. Очищення диска. 
Архівація файлів. Форматування дисків. Відновлення операційної системи. 
Стандартне відновлення операційної системи програмою «Восстановление 
системы». Розширені методи відновлення. 

Стандартні програми операційної системи Windows 7. Програма 
«Проводник». Робота з текстовими документами. Програма «Блокнот». 
Текстовий редактор WordPad. Програма «Записки». Робота з графічними 
файлами. Графічний редактор Paint. Програма «Ножницы». Мультимедійні 
програми. Компоненти Windows Live Essentials. Програвач Windows Media. 
DVD-студія Windows. Windows Media Center. 

Тема 4. Стиснення (архівація) і захист комп’ютерних даних. 
Віруси. Антивірусні програми. 

Основні поняття стиснення і архівації даних. Принципи стиснення 
даних. Основні поняття архівації. Програми архіватори. Типи архівів. 
Програмні засоби архівації даних. Архіватор WinRAR. Функціональні 
можливості архіватора WinRAR. Інтерфейс архіватора WinRAR. Настройка 



параметрів архівації. Переваги архівації файлів. Програма архівації файлів 
WinRAR: звичайний архів, багатотомний архів, архів, що 
саморозпаковується, безперервний архів. Створення архівів в режимі 
управління файлами. Режим управління архівами. Відновлення даних з 
архіву. Захист архівів від пошкоджень. Обмеження доступу до архівів. 
Системні засоби архівації Windows. Резервне копіювання призначених для 
користувача даних. Відновлення даних з архіву. Створення архівного образу 
системи. Принципи архівації файлів. Параметри архівації: метод і ступінь 
стиснення. Можливості програми архівації файлів WinZip. 

Поняття комп’ютерного вірусу. Класифікація комп’ютерних вірусів: за 
об’єктами враження (файлові, завантажувальні, макровіруси), спам, за 
алгоритмом дії (звичайні, стелс, шифруючі, поліморфні), за способом 
активізації. Вірусоподібні програми (троянські кон, програми-хробаки та ін.). 
Способи проникнення комп’ютерних вірусів. Профілактика проникнення 
комп’ютерних вірусів. Ознаки зараження комп’ютерним вірусом. 
Антивірусні засоби. Класифікація антивірусних засобів: детектори, ревізори, 
евристичні аналізатори, фільтри. Антивірусі програми, їх можливості та 
використання. Програма антивірус Kaspersky Anti-Virus. 

Тема 5. Текстовий процесор Microsoft Word. Використання 
текстового редактора MS Word  для створення документів.  

Загальні відомості про текстовий редактор Microsoft Word. 
Призначення та характеристика текстових процесорів. Головне вікно 
Microsoft Word. Стрічковий інтерфейс програми. Групи інструментів. Панель 
швидкого доступу. Рядок стану. Настройка стрічки. Основні прийоми роботи  
в редакторі Word. Спеціальна вкладка «Файл». Створення, редагування та 
оформлення текстових документів, шаблонів. Форматування документів. 
Збереження і захист документів. Друк документів. Форматування текста та 
документа. Робота з таблицями, формулами, малюнками. Робота з великими 
документами. 

Тема 6. Програма MS Excel. Таблична обробка та аналіз  даних. 
Обробка табличних даних. Інтерфейс програми MS Excel 2010. Дані у 

програмі MS Excel 2010. Призначення та характеристики табличних 
процесорів. Створення робочих книг Excel, структура. Редагування та 
форматування робочих листів. Сортування та фільтрування даних. 
Виконання обчислень у MS Excel за допомогою формул. Використання 
функцій. Графічне представлення рядів даних. Використання формулі 
функцій. Створення діаграм. Управління даними і їх аналіз. 

Тема 7. Програма для створення презентацій  (Microsoft 
PowerPoint). 



Поняття про комп’ютерні мультимедійні презентації  Класифікація 
презентацій. Вимоги до презентацій. Середовище Microsoft PowerPoint та 
його використання для створення презентацій. Інтерфейс MS PowerPoint 
2010. Способи створення презентацій. Об’єкти Microsoft PowerPoint та їх 
властивості. Текстові, графічні об’єкти. Анімація, відео та звук на слайдах. 
Анімаційні ефекти. Інтерактивні презентації. Демонстрація презентацій. 

Тема 8. Системи управління базами даних. Програма MS Access. 
Створення бази даних, робота з таблицями Створення бази даних (БД). 

Створення таблиць. Створення зв'язків між таблицями. Робота з даними у 
режимі таблиці. Введення нових записів. Пошук і заміна даних у всіх 
записах.  Копіювання даних. Видалення записів. Сортування даних. 
Формування запитів. Робота з однією таблицею. Запит, що відбирає дані з 
однієї таблиці за умовою. Підсумкові запити. Перехресний запит.  Запити, що 
відбирають дані із декількох таблиць. Створення полів для обчислень. 
Формування підсумкового багатотабличного запиту. Модифікація даних за 
допомогою запитів. Будування форм. Створення форм для перегляду і 
введення даних. Створення форми з підлеглою формою. Конструктор форм. 
Формування звітів. 

Тема 9. Комп’ютерні мережі. Інтернет. 
Поняття комп’ютерні мережі. 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. 
Протоколи передавання даних. Доступ користувачів до мережі Internet. 
Провайдери. 

Тема 10. Сервіси мережі Інтернет.  
Служби Інтернету. Гіперпосилання. Програми браузери. Система 

адрес. Доменна  системи  імен (Domain Name System, DNS).  Поняття веб-

сайту, веб-сторінки. Технологія пошуку інформації у мережі Інтернет. Мова 
запитів. Сучасні можливості Internet-технологій  в освіті. Програми-браузери. 
Технологія роботи з пошуковими системами. Використання, створення та 
редагування списку сайтів, обраних для швидкого доступу. Форуми. Чати. 
Блоги. Соціальні сервіси мережі Інтернет. 

 

  



5.2. Тематика лабораторних занять 

№ п\п Тема лабораторної роботи 

Кількіс
ть 

годин 

1.  Підключення устаткування до системного блоку. Компоненти 
системного блоку. Призначення, параметри, властивості 
основних пристроїв ПК.  

2 

2.  Налаштування операційної системи MS Windows Інтерфейс 
користувача. 

2 

3.  Операційна система MS Windows. Операції з файлами і папками.  
Довідкова система. Стандартні програми. 

2 

4.  Операційна система MS Windows. Пошук, видалення і 
відновлення файлів. Створення ярликів. Форматування носіїв 
інформації. 

2 

5.  Службові додатки ОС Windows. ОС Windows. Обслуговування 
дисків. Налаштування  панелі задач 

2 

6.  Програми архівації файлів і антивірусного захисту. 2 

7.  Робота з текстовим редактором Word. Робота з таблицями. 2 

8.  Робота з текстовим редактором Word. Створення списків, 
колонок. 

2 

9.  Робота з текстовим редактором Word. Робота з графічними  
об’єктами 

2 

10.  Робота з текстовим редактором Word. Вставка діаграм і формул. 2 

11.  Робота з текстовим редактором Word. Створення складних 
текстових документів. 

2 

12.  Робота з табличним процесором Excel. Принципи роботи в Excel. 2 

13.  Робота з табличним процесором Excel. Вбудовані функції MS 
Excel. 

2 

14.  Робота з табличним процесором Excel. Аналіз даних в MS Excel в 
за допомогою зведених таблиць. 

2 

15.  Робота з табличним процесором Excel. Вбудовані функції 2 

16.  Візуалізація даних в MS Excel. 2 

17.  Робота з програмою для створення презентацій  (Microsoft 
PowerPoint). 

2 

18.  Робота з програмою для створення презентацій  (Microsoft 
PowerPoint). 

2 

19.  Робота з програмою для створення презентацій  (Microsoft 
PowerPoint). 

2 

20.  Робота з програмою для створення презентацій  (Microsoft 
PowerPoint). 

2 

21.  Робота з програмою для створення презентацій  (Microsoft 
PowerPoint). 

2 

22.  Робота з програмою  зі створення баз даних MS Access. 2 

23.  Робота з програмою  зі створення баз даних MS Access. 2 

24.  Робота в комп’ютерній мережі Internet. Пошук в комп’ютерній 
мережі, запис, перегляд і друкування матеріалів. 

2 

25.   Робота з хмарними сервісами Google. 2 

26.   Робота з хмарними сервісами Google. 2 

  52 

  



5.3. Організація самостійної роботи студентів 
№ 
з/п 

Вид роботи 
Кількість 

годин 
Форми звітності 

1.  Підготовка до лабораторних занять: 
- Вивчення лекційного матеріалу; 
- Підготовка до лабораторних робіт 

- виконання завдань до лабораторних 
занять 

 

12 

13 

6 

 

6 

6 

6 

аудиторні відповіді, 
завдання 

2.  Підготовка до проміжного (модульного) 
контролю 

4 4 МКР 

3.  Виконання графічного подання вивченого 
матерiалу, створення електронного презентації 
доповiдi. 

17 

 

34 конспект, електронні 
презентації 

4.  Написання реферату  10 25 реферат, захист 

5.  Опрацювання тем, винесених на самостійну 
підготовку 

14 55 презентаційний 
проект 

6.  Разом 76 136  

 
Теми винесені на самостійну підготовку  

 

1 
Тема 1. Особливості існування документів в електронному середовищі. 
Визначення електронного документу в законодавстві країн світу. Алгоритми 
створення ЕЦП. 

2 
Тема 2. Правові аспекти існування електронних документів у інформаційному 
суспільстві. Законодавча база електронного документообігу в Україні. 
Застосування електронних документів як доказів у судочинстві.  

3 

Тема 3. Комп’ютерні технології підготовки електронних документів. Розробка 
форм електронних форм типових документів у середовищі MS Word. Технології 
«злиття» MS Office у підготовці електронних документів. Засоби MS Excel у 
підготовці електронної звітності. 

4 

Тема 4. Електронні документи в науково-технічній галузі. Автоматизовані 
системи розробки технічної документації. Пакети прикладних програм для 
створення технічної документації 

5 

Тема 5. Сучасний стан розвитку системи управління електронними 
документами . Міжнародні та державні стандарти в сфері електронного 
документообігу. Огляд та порівняння систем управління електронними 
документами на вітчизняному та світовому ринках. Європейська специфікація  
MoReq «Типові вимоги до автоматизованих систем електронного документообігу» 

6 

Тема 6. Електроні документи у взаємодії між державою та суспільством. 

Регіональні урядові портали в країні. Зарубіжний досвід електронного урядування. 
Міжнародний досвід інтеграції державних інформаційних систем. Електронний 
уряд і цифрова демократія. 

 

Теми рефератів: 
1. Особливості існування документів в електронному середовищі. 
2. Правові аспекти існування електронних документів у інформаційному суспільстві. 
3. Комп’ютерні технології підготовки електронних документів. 
4. Особливості зберігання електронних документів. 
5. Електронні документи в науково-технічній сфері. 
6. Сучасний стан розвитку системи управління електронними документами. 

Міжнародні та державні стандарти в сфері електронного документообігу 



7. Критерії ефективності СЕД на етапах проектування, розробки та впровадження. 
8. Економічна ефективність впровадження систем електронного документообігу. 
9. Веб-сайт органу влади як основна інформаційно-технологічна форма комунікації в 

е-урядуванні 
10. Зарубіжний досвід електронного урядування. 

 

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

6.1. Форми поточного контролю: перевірка виконання завдань для 
самостійної роботи, перевірка виконання завдань під час лабораторних робіт 

6.2. Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота. 
6.3. Форми підсумкового контролю: екзамен. 

 

7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

У якості діагностики результатів навчання проводиться модульна 
контрольна робота у письмовій формі. Критерії оцінювання висвітлені у 
розділі  

8.4. Критерії оцінювання модульної контрольної роботи. 

Приклад модульної контрольної роботи 

1. Якою вкладкою слід скористатися для вставки виносок в документі? 

 Разметка страницы 

 Ссылки 

 Главная 

 Вставка 

2. Які об’єкти не можна додавати до документу MS Word? 

�  рисунки 

�  таблиці 
�  відео 

�  діаграми 

�  формули 

�  колонтитули 

�  аудіо 

�  гіперпосилання 

3. Комп’ютерна програма, яка здійснює стиснення даних в один файл архіву для легшої 
передачі, або компактного їх зберігання називається: _____________ 

 

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

8.1. Шкала та критерії оцінювання знань студентів. 
Оцінювання  знань студентів відбувається відповідно до «Положення 

про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень здобувачів вищої освіти 
в умовах ЄКТС» (ІДГУ, 2018) із урахуванням вагових коефіцієнтів: 

–  поточного контролю – 0,4; 

–  проміжного контролю – 0,1; 

–  підсумкового контролю – 0,5. 

  



Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання  в 
підсумкову оцінку за традиційною шкалою 

 

Підсумковий бал 
Оцінка за традиційною шкалою 

90-100 зараховано 

70-89 

51-69 

26-50 не зараховано 
 

8.2. Критерії оцінювання під час аудиторних занять  
 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

(«відмінно») 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє навчальним 
матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його викладає, глибоко та 
всебічно розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань. 

Використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову літературу, вільно 
послуговується науковою термінологією, розв’язує завдання стандартним або 
оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження власних думок, 
здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали 

(«добре») 

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє навчальним 
матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному розкриває зміст теоретичних 
запитань та практичних завдань. Але при висвітленні деяких питань не вистачає 
достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі неістотні 
неточності та незначні помилки. 

3 бали 

(«задовільно») 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину навчального 
матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє елементарні знання окремих 
положень. Виконує практичні завдання. Не здатний до глибокого, всебічного 
аналізу, обґрунтування та аргументації, не користується необхідною літературою, 
допускає істотні неточності та помилки. 

2 бали 

(«незадовільно») 

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним матеріалом у 
достатньому обсязі, проте фрагментарно, поверхово (без аргументації та 
обґрунтування) викладає окремі питання навчальної дисципліни, не розкриває 
зміст теоретичних питань і практичних завдань. 

1 бал 

(«початковий 

рівень») 

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст більшості питань теми 
та курсу, володіє навчальним матеріалом на рівні розпізнавання явищ, допускає 
істотні помилки, відповідає на запитання, що потребують однослівної відповіді. 

0 балів 

(«низький 

рівень») 

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним матеріалом та не в змозі 
його висвітлити, не розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань. 

 
8.3. Критерії оцінювання індивідуальних завдань 

Критеріями оцінювання індивідуальних завдань студента є: 

1. самостійність виконання завдання; 
2. правильність, точність, оптимальність реалізації поставленого 

завдання; 
3. завершеність завдання. 
4. вміння захищати результати проведеного дослідження. 
 
Оцінка Критерії оцінювання індивідуальних завдань 

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. 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. 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. 
Презентація частково відповідає наступним вимогам: послідовність, 

інформативність матеріалу, цілісність, відеоряд. 

2 бали 

Проект виконано не правильно,  студень показує істотне нерозуміння 
проблеми, в роботі не виконано всі завдання; або студент не здатен 
захистити результати поданого проекту 

1 бали 

Проект відзначається фрагментарністю,  студень показує істотне 
нерозуміння проблеми, в роботі не виконано всі завдання; однак студент 
володіє умінням  здійснювати первинну обробку навчальної інформації без 
подальшого її аналізу 

0 балів Оцінюється робота студента, який не виконав індивідуальне завдання 

 
Критерії оцінювання реферату 
 

Оцінка  Критерії оцінювання реферату 

5 балів 

Виконано  всі вимоги до написання й захисту реферату: позначені проблема 
й обґрунтована її актуальність, зроблено аналіз різних точок зору на 
проблему й логічно викладено власна позиція, тема розкрита повністю, 
сформульовано висновки, витримано обсяг роботи, дотримано вимоги до 
оформлення, подано правильні відповіді на питання по змісту реферату 

4 бали  

Виконано основні вимоги до реферату, але допущено деякі недоліки: 
проблема позначена, але не достатньо обґрунтована її актуальність, зроблено 
короткий аналіз різних точок зору на проблему, але не викладено власна 
позиція, сформульовано висновки, але не достатньо узагальнено, подано 
правильні відповіді по змісту реферату, дотримано вимоги до оформлення  

3 бали 

Основні  вимоги до реферату і його захисту виконано, але є істотні відступи 
від вимог до реферування, зокрема: тема розкрита лише частково, допущено 
фактичні помилки в змісті, відсутня логічна послідовність у судженнях, 
відсутні висновки; не витримано обсяг реферату, є недоліки в оформленні; на 
додаткові питання при захисті подано не повні відповіді 

2 бали 

Тема  реферату не розкрита, студень показує істотне нерозуміння проблеми, 
не витримано обсяг реферату; є недоліки в оформленні; на додаткові питання 
при захисті подано не правильні відповіді або не дано зовсім 

1 бал  
Проведена робота, однак тема реферату не відповідає змісту, план – темі і 
змісту, не дотримано вимог до оформлення і літератури, при відповіді на 
питання не розуміє сутність теми 

0 балів  Реферат не написано 



 

Критеріями оцінювання реферату студента є: 
Новизна змісту: а) самостійність у формулювання нового аспекту 

відомої проблеми, встановленні нових зв’язків (міжпредметних, внутрішньо-

предметних, інтеграційних); б) уміння працювати з дослідженнями, 
аналітичною літературою, систематизувати й структурувати матеріал; 
в) наявність авторської позиції, самостійність оцінок і суджень. 

Ступінь розкриття сутності питання: а) відповідність плану й змісту 
реферату його темі; б) повнота й глибина знань з теми; в) обґрунтованість 
способів і методів роботи з матеріалом; г) уміння узагальнювати, робити 
висновки, зіставляти різні точки зору по одному питанню (проблемі). 

Оцінка використаної літератури: чи розглянуті найбільш відомі роботи з 
теми дослідження (у т.ч. журнальні публікації останніх років, останні 
статистичні дані тощо). 

Дотримання вимог до оформлення: а) правильність офопроермлення 
посилання на використану літературу, список літератури; б) оцінка 
грамотності й культури викладу, володіння термінологією; в) дотримання 
вимог до обсягу реферату. 

 
8.4. Критерії оцінювання модульної контрольної роботи – виконання 

тестових завдань модульної контрольної роботи. 
Критерії оцінювання МКР 

10 балів – 

«відмінно» 

 

Студент має систематичні та глибокі знання, викладає матеріал у 
логічній послідовності, робить узагальнення й висновки, наводить 
практичні приклади у контексті теоретичного матеріалу, вміє без 
помилок виконувати практичні завдання, які передбачені програмою 
курсу. 

8-9 балів – 

«добре» 

 

Студент повністю засвоїв учбовий матеріал, вміє виконувати 
практичні завдання, викладає матеріал у логічній послідовності, 
робить певні узагальнення й висновки, але не наводить практичних 
прикладів у контексті викладеного матеріалу або допускає незначні 
помилки у формулюванні термінів, категорій, невеликі помилки у 
розрахунках при вирішенні практичних завдань. 

6-7 балів – 

«задовільно» 

 

Студент засвоїв матеріал не у повному обсязі, дає не повну 
відповідь на поставлені теоретичні питання, допускається грубих 
помилок при розв’язанні практичного завдання. 

1-5 балів – 

«незадовільно
» 

Студент не засвоїв учбовий матеріал, дає неправильні відповіді на 
поставлені теоретичні питання, не вміє або неправильно виконує 
розрахунки при розв’язанні практичних завдань. 

 
8.5. Критерії оцінювання під час підсумкового контролю. 

Підсумковий контроль проводиться згідно із тематичним планом у 
вигляді іспиту. Максимальна кількість балів за підсумковий контроль 
становить 50-балів, мінімальний прохідний бал для підсумкового контролю – 

25балів.  
Підсумковий контроль проводиться у тестовій формі. Кількість балів, 

яка відповідає відсотку правильних відповідей студента, помножується на 



ваговий коефіцієнт 0,5. Отриману цифру округляється до цілих и 
виставляється у академічний журнал. 
 

9. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ 

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

Викладання дисципліни (проведення лекцій і лабораторних занять) передбачає 
аудиторію з мультимедійною дошкою або мультипроектором, комп’ютерами з вільним 
доступом до Інтернет. Кількість робочих станцій має відповідати кількості студентів у 
підгрупі. 

 

10. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

10.1. Основні джерела 

1. Баженов В. А., Венгерський П. С., Гарвона В. С. Інформатика. 
Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології.. Київ: Каравела, 2019. 

2. Горбатий І. В., Бондарєв А. П. Телекомунікаційні системи та мережі. 
Принципи функціонування, технології та протоколи. Видавництво Львівської 
політехніки, 2016. 336 с. 

3. Інформатика. Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології: 
Підручник. 4-те вид. - К.: Каравела, 2012. - 496 с. 

 

10.2. Допоміжні джерела 

 

6. Леонтьев В. Windows 10. Новейший самоучитель. 4-е издание. Форс, 
2019. 

7. Наливайко Н.Я., Інформатика. Навч. посіб –К.: Центр учбової 
літератури, 2011. 

8. Таненбаум Э., Остин Т. Архитектура компьютера. 6-е издание.. Изд. 
6-е. Санкт- Петербург: Питер, 2015. 816 c. 

9. Ткач Т. Б. Конспект лекцій з дисципліни «Інформатика та 
комп’ютерна техніка». Одеса, 2019. 

 

10.3. Інтернет-ресурси 

11. Операційна система Мicrosoft Windows. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : –http://books.br.com.ua/23664. 

12. Основні відомості про PowerPoint. [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : –http://books.br.com.ua/23664http://ppt.at.ua/news/microsoft_power 

point/2010-02-21-1. 

13. Основні відомості про Publisher. [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : –http://books.br.com.ua/23664http://office.microsoft.com/uk-

ua/publisher-help/CH010048778.aspx. 

14.  СКБД MS Access [Електронний ресурс]. – Режим доступу : –
http://bsu.edu.ru:8801/projects/inf/access. 
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http://bsu.edu.ru:8801/projects/inf/access


15.  Социальные сервисы и сети Интернет. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : –
http://books.br.com.ua/23664http://www.openclass.ru/node/21183. 

16.  Створення презентацій. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : –
http://books.br.com.ua/23664http://www.intuit.ru/department/education/intelteach/

14/8.html. 

17.  Створення веб-сторінок з допомогою Publisher. [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : –
 http://books.br.com.ua/23664http://office.microsoft.com/uk-ua/publisher-

help/CH010079337.aspx. 

18. Текстовые редакторы. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : –
http://books.br.com.ua/23664http://www.klyaksa.net/htm/kopilka/uroki1/15.htm. 

Форматування даних в Excel. Формули та функції. [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : –
http://books.br.com.ua/23664http://www.pngrt.net/index.php?option=com 

_content&view=article&id=12:2009-10-07-10-45-18&catid=3:2009-10-07-08-29-

56&Itemid=7. 
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