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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 

 

Навчальна дисципліна «Інформатика та інформаційні технології» є 
нормативною для студентів освітнього ступеня «молодший бакалавр» 
спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа. Згідно з 
навчальним планом денної форми навчання вивчення дисципліни 
заплановано на 1 семестр (1 курс). 

Метою дисципліни є формування у студентів сучасного рівня 
інформаційно-комунікаційної компетентності, необхідної майбутнім 
фахівцям для підвищення ефективності процесів обробки, пошуку та 
передавання даних в умовах розвитку сучасних інформаційних технологій, 
що є основою їх висококваліфікованої професійної діяльності. 

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  
компетен

тності 

 

Компетентності 
Шифр  

програмни
х 

результаті
в 

Програмні результати навчання 

Загальні компетентності (ЗК)   

ЗК 2.    Здатність застосовувати 
знання у практичних 
ситуаціях. 

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 9 Здійснювати пошук інформації в 
різних джерелах для розв‟язання 
навчальних та професійних завдань. 

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. 
 

Застосовувати сучасні методики і 
технології автоматизованого 
опрацювання інформації, формування 
та використання електронних 
інформаційних ресурсів та сервісів. 

ПРН 9 Здійснювати пошук інформації в 
різних джерелах для розв‟язання 
навчальних та професійних завдань. 

ЗК 8. Здатність оцінювати та 
забезпечувати якість 
виконуваних робіт.  
 

ПРН 16 Оцінювати результати діяльності та 
відстоювати прийняті рішення. 

Фахові компетентності (ФК)   

ФК 1. Здатність здійснювати 
відбір, аналіз, оцінку, 
систематизацію, 
моніторинг, 
організацію, зберігання, 
розповсюдження та 
надання в користування 
інформації та знань у 
будь-яких форматах. 

ПРН 7 Застосовувати сучасні методики і 
технології автоматизованого 
опрацювання інформації, формування 
та використання електронних 
інформаційних ресурсів та сервісів. 

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

ПРН 7 Застосовувати сучасні методики і 
технології автоматизованого 
опрацювання інформації, формування 
та використання електронних 
інформаційних ресурсів та сервісів. 

ФК 3. Здатність ПРН 6 Вміти  використовувати сучасні 



використовувати сучасні 
прикладні комп‟ютерні 
технології, програмне 
забезпечення, мережеві 
та мобільні технології 
для вирішення 
професійних завдань. 

прикладні комп‟ютерні технології, 
програмне забезпечення, мережеві та 
мобільні технології для виконання 
професійних завдань. 

ПРН 8 Кваліфіковано використовувати 
типове комп‟ютерне та офісне 

обладнання. 
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 Кваліфіковано використовувати 
типове комп‟ютерне та офісне 

обладнання. 
ПРН 22 Навчатися з метою поглиблення 

набутих та здобуття нових фахових 
знань. 

ФК 9. Здатність 
впроваджувати 
інноваційні технології 
виробництва 
інформаційних 
продуктів і послуг, 
підвищення якості 
інформаційного 
обслуговування 
користувачів 
інформаційних, 
бібліотечних та 
архівних установ. 

ПРН 6. 
 

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

ПРН 8 Кваліфіковано використовувати 
типове комп‟ютерне та офісне 

обладнання. 

 

  



4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

№ 
з/
п 

Назви модулів / тем 

Кількість годин  
(денна форма навчання) 

Кількість годин  
(заочна форма навчання) 
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1. Інформатика як 
галузь знань 

2 2     2       8 

2. Основи створення 
та опрацювання 
мультимедійних 
презентацій 

8 2  6   4  

2 

 

2 

  12 

3. Вивчення 
можливостей 
текстового 
процесора 

14 2  12   6     20 

4. Інструментальні 
програмні засоби 
офісних технологій 

2 2     14   2   16 

5 Табличний 
процесор 

8 2  6   10   

2 

  15 

6 Технічні та 
програмні засоби 
обробки документів 
та інформації 

8 2  6   10  

2 

   15 

7 Програмні 
продукти для 
роботи з 
електронним 
документообігом 

18 4  14   15   2   25 

8 Комп‟ютерні 
мережі. Інтернет 

8 2  6   10   

2 

  15 

9 Службові програми 
та робота з ними. 4 2  2   5     10 

Проміжний контроль               
Разом: 74 20  52 2  76  4  10   136 

 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами 

Тема 1. Інформатика як галузь знань 

Інформатика як галузь знань. Місце та інтеграційні зв‟язки 
інформатики в системі фундаментальних наук. Роль інформатики у 
формуванні інформаційної культури суспільства. Інформаційні ресурси 
суспільства. Інформаційні процеси як об‟єкт пізнання інформатики. 
Співвідношення понять інформація і дані. Класифікації та властивості 
інформації. Етапи і методи обробки інформації. 



Тема 2. Основи створення та опрацювання мультимедійних 
презентацій. 

Поняття презентації. Базові елементи побудови комп‟ютерних 
презентацій та її перегляд. Опрацювання графічних зображень в 
інструментальних програмних засобах офісних технологій. Імпортування, 
побудова та опрацювання графічних об‟єктів в комп‟ютерних презентаціях. 
Анімаційні ефекти слайдових презентацій. 

Тема 3. Вивчення можливостей текстового процесора 

Призначення, можливості і класифікація систем обробки текстів. 
Основні поняття текстового процесора; основи роботи в текстовому 
процесорі. Експорт даних в текстовий процесор та імпорт текстових даних. 
Опрацювання документу кількома користувачами. 

Тема 4. Інструментальні програмні засоби офісних технологій  
Робота з елементами форми засобами текстового процесора. Експрес-

блоки в текстових документах. Поняття та запис макросів  
Тема 5. Табличний процесор  
Основні поняття табличного процесора; основи роботи в табличному 

процесорі. Експорт та імпорт табличних даних. Друк, налагодження 
параметрів друку даних табличного процесора. Робота з вбудованими 
функціями табличного процесора. Табличні бази даних. Основні функції 
опрацювання даних табличних баз даних. 

Тема 6. Технічні та програмні засоби обробки документів та 
інформації 

Системи управління електронними документами.Технічні засоби 
обробки документів та інформації. Класифікація офісної техніки. Засоби 
створення, зберігання, обробки, копіювання і транспортування документів. 
Програмні засоби обробки документів та інформації. Види систем обробки 
текстів. Комунікаційні технології. 

Тема 7. Програмні продукти для роботи з електронним 
документообігом 

Електронний документ, його ознаки та правовий статус. OCR-

технології для розпізнавання паперових документів. Зберігання та 
передавання електронних документів. Забезпечення конфіденційності 
електронних документів. Електронний офіс 

Тема 8. Комп’ютерні мережі. Інтернет 

Поняття комп‟ютерні мережі. Послуги Інтернет. Компоненти, функції 
та характеристики мережі. Принцип  побудови  мережі.  Доступ користувачів 
до мережі Internet. Провайдери. 

 



Тема 9. Службові програми та робота з ними. 
Службові програми операційної системи: Архівація даних. 

Відновлення системи. Призначення та завдання. Програми обслуговування 
дисків: Форматування дисків. Очистка диска. Дефрагментація диска. 

 

5.2. Тематика лабораторних занять 

№ п\п Тема лабораторної роботи 

Кількість 
годин 

1.  Створення простих комп‟ютерних презентацій 2 

2.  Робота з графічними, аудіо- та відеооб‟єктами в середовищі 
редактора презентацій  

2 

3.  Компонування анімаційних ефектів для створення складних 
анімацій  

2 

4.  Набір тексту, редагування і форматування. таблиці  2 

5.  Форматування. Вставка файлів і об'єктів. Малювання і об'єкти 
WordArt 

2 

6.  Змісту і виноски. Структура документа: розділи, параметри 
сторінки, колонтитули. формули  

2 

7.  Використання гіперпосилань в документах та між сторінками 
документа. Створення макрокоманд.  

2 

8.  Складне форматування документів. Робота з великими 
документами.  

2 

9.  Створення конструкційної сітки документа складної структури. 
Використання колонтитулів під час створення документів.  

2 

10.  Таблиці і розрахунок таблиць. Побудова та налаштування діаграм. 
Макроси. Форматування складних документів.  

2 

11.  Робота з великими таблицями. Сортування та фільтрація даних.  2 

12.  Консолідація. Обробка даних в межах однієї або декілька книг.  
Налаштування програми: підбір параметрів, пошук рішення, пакет 
аналізу.  

2 

13.  Периферійні пристрої. Правила підключення та експлуатація.   4 

14.  Правила підключення та експлуатація пристроїв виведення 
інформації (принтери та БФП) 

2 

15.  Робота в системі електронного документообігу «FossDoc». 2 

16.  Робота з документами в мережі. 2 

17.  Збір анкетних даних  засобами форм Google. 4 

18.  Аналіз результатів. Виведення статистичних даних. 4 

19.  Хмарні сховища даних.  2 

20.  Мережеві інструменти операційних систем.   2 

21.  Використання мережевих пристроїв та аналіз їх роботи.  2 

22.  Налагодження wi-fi роутера та принцип його роботи. 2 

23.  Стиснення інформації шляхом архівування даних. 2 

 

  



5.3. Організація самостійної роботи студентів 

 

№ 
з/п 

 Вид роботи 

Кількість 
годин Форми звітності денн

а 

заочна 

1. Опрацювання лекційного матеріалу. 6 1 Конспект, усна доповідь 

2. Підготовка до лабораторних занять. 20 5 Участь у лабораторних 
заняттях 

3. Підготовка до модульного контролю. 4 4 МКР 

4. Робота з інтернет ресурсами. 2 4 Конспект, доповідь 

5. Оформлення та захист  звітів з 
лабораторних робіт. 

10 10 Звіти з лабораторних 
робіт. 

6. Підготовка та написання реферату 10 16 Реферат 

7. Виконання індивідуального завдання: 
- опрацювання тем для 

самостійного вивчення; 
- дистанційне виконання 

лабораторних робіт. 

 

24 

 

- 

 

44 

 

52 

Подання завдання на 
перевірку. 
 

Подання завдання на 
перевірку. 

 Разом 76 136  

 

Робота з інтернет ресурсами. 

1. Інформатика та інформаційні технології. Дистанційна освіта ІДГУ: 
веб-сайт. URL: moodle.idgu.edu.ua  

2. Беспроводные технологии. WIKIPEDIA: веб-сайт. URL: 
http://uk.wikipedia.org/wiki 

3. Главная страница MSDN. MSDN по-русски: веб-сайт. URL: 
https://msdn.microsoft.com/ru-ru 

4. Национальный открытый университет “ИНТУИТ”. Веб-сайт: 
http://www.intuit.ru.  

5.  Cправка Google  веб-сайт. URL: 
https://support.google.com/docs/?hl=ru#topic=1382883 

 

Теми рефератів 

1. Історія розвитку інформатики як науки. 
2. Історія появи інформаційних технологій. 
3. Основні етапи інформатизації суспільства. 
4. Створення, переробка та зберігання інформації в техніці. 
5. Різновиди комп'ютерних вірусів і методи захисту від них.  
6. Основні антивірусні програми. 
7. Сучасні мультимедійні технології. 
8. Сучасні технології та їх можливості. 

http://uk.wikipedia.org/wiki
https://msdn.microsoft.com/ru-ru


9. Сканування і системи, що забезпечують розпізнавання символів. 
10. Всесвітня мережа Інтернет: доступи до мережі і основні канали 

зв'язку. 
11. Основні принципи функціонування мережі Інтернет. 
12. Адресний простір Internet 
13. Підключення до мережі Internet, види підключення 

14. Різновиди пошукових систем в Інтернеті. 
15. Програми, розроблені для роботи з електронною поштою. 
16. Бездротовий Інтернет: особливості його функціонування. 
17. Програми-браузери, порівняльна характеристика. 
18. Система захисту інформації в Інтернеті. 
19. Комп‟ютерні злочини та способи захисту інформації. 

 

Індивідуальне завдання 

Підготовка ІНДЗ передбачає систематизацію, закріплення, розширення 
теоретичних і практичних знань із дисципліни та застосування їх у процесі 
розв'язання конкретних ситуацій, розвиток навичок самостійної роботи й 
оволодіння методикою дослідження та експерименту, пов'язаних із темою 
ІНДЗ. 

У процесі виконання ІНДЗ, разом з теоретичними знаннями і 
практичними навичками за фахом, студент повинен продемонструвати 
здатність до науково-дослідної роботи та вміння творчо мислити. 

Мета ІНДЗ – формування практичних навичок та вміння їх 
застосовувати в процесі вирішення поставленого завдання. 

 

Тема: Основи створення та опрацювання мультимедійних 
презентацій 

Завдання: Аналіз та розв‟язання задач засобами комп‟ютерних 
презентацій. 

Створити презентацію не менше 7-10 слайдів. Використовуючи 
анімації, переходи між слайдами за допомогою навігаційних кнопок. До 
презентації повинні входите текст, анімовані картинка та відеоматеріал. 

Тематика презентацій: 
● Документознавство - наука про діловодство. 
● Інформаційно-довідкові документи. 
● Реквізити. 
● Загальні норми і правила оформлення документів. 
● Секретність інформації та розмежування доступу. 

 

Тема: Інструментальні програмні засоби офісних технологій 

Завдання: Розв‟язування задач засобами текстового процесора. 
Шаблони та формуляр-зразки документа.  



Створити шаблон картки графіку документообігу. Заповнити 
необхідними даними. 

 

Найменування 

документа 

Створення (отримання) 
документа 

Перевірка документа Обробка документа Передача в архів 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

РОЗРАХУНКОВІ ДОКУМЕНТИ 

КАСОВІ ДОКУМЕНТИ 

Прибутковий 
касовий ордер (ф 

0310001) 

1 в 
бухгалтерію 

касир касир 

 у міру 
прийому 
грошей 

головний 
бухгалтер 

касир 

в 
кінці 
дня 

не пізніше 
наступного 

дня 
надходження 

бухгалтерія 
у день 

надходження 
службовий 

відділ 

по 

закінченню 
5 років 

Видатковий 
касовий ордер (ф 

0310002) 

1 в 

бухгалтерію 
касир касир 

у міру 
видачі 
грошей 

головний 

бухгалтер 
касир 

в 
кінці 
дня 

не пізніше 
наступного 
дня після 

надходження 

бухгалтерія 
у день 

надходження 

службовий 
відділ 

по 

закінченню 
5 років 

... ... ... ...  ... ... ... ... ... ... ... ... 

 

Тема: Програмні продукти для роботи з електронним 
документообігом 

Самостійна робота: Порівняльна характеристика систем електронного 
документообігу: FossDoc, СЭД XPages Dynamic, DOCS.UA 

 
Критерії оцінки FossDoc СЭД XPages Dynamic DOCS.UA 

Розробники    

Доступність (безкошотовна/платна)     

Архітектура та технології    

Безпека систем і розподіл прав доступу.    

Ведення організаційної структури 
компанії 

   

Управління нормативно-довідковою 
інформацією 

   

Дизайнер форм реєстраційних карток 
документів. 

   

Робочі місця користувачів.    

Функції пошуку.    

 

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. Види документів за напрямком: 
o регулярні 
o стандартні 
o вхідні 
o індивідуальні 

2. Види документів за місцем виникнення: 
 організаційні 
 внутрішні 
 розпорядчі 
 обліково-фінансові 
 зовнішні 

3. Сукупність реквізитів, розташованих у певній послідовності на бланку, 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 оформлення 
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. Александер М.,  Куслейка Р., Excel 2019. Библия пользователя. 
Диалектика, 2020. 

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

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

4. Джелен Б., Александер М. Сводные таблицы в Microsoft Excel 2019 .  
Williams, 2020. 

5. Коллектив Авторов. Как работают технологии. Наглядные факты о 
техническом прогрессе. /: Манн, Иванов и Фербер, 2020. 

 

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. Інформатика та інформаційні технології. Дистанційна освіта ІДГУ: 
веб-сайт. URL: moodle.idgu.edu.ua  

12. Беспроводные технологии. WIKIPEDIA: веб-сайт. URL: 
http://uk.wikipedia.org/wiki 

13. Главная страница MSDN. MSDN по-русски: веб-сайт. URL: 
https://msdn.microsoft.com/ru-ru 

14. Национальный открытый университет “ИНТУИТ”. Веб-сайт: 
http://www.intuit.ru.  
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