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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної 

дисципліни 

Комп'ютери  та комп'ютерні технології 

Розробник(и) Михалик Лариса Василівна, викладач спецдисциплін 

E-mail: larusamuchaluk@gmail.com 

Семестр вивчення 

навчальної дисципліни 
II курс, ІІ семестр 

Обсяг навчальної 

дисципліни 

Обсяг навчальної дисципліни становить 3 кредити ЄКТС, 90 

годин, з яких 46 годин становить контактна робота з 

викладачем (20 годин лекцій, 26 години практичних 

занять,), 44 години становить самостійна робота. 

Форма контролю – залік.  

Кількість тижневих аудиторних годин для денної форми 

навчання - 4 год. 

Курсовий проект (робота) (за наявності) – не передбачено. 

Мова(и) викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни Обов’язкова навчальна дисципліна за освітньоо-

професійною програмою 

Передумови для вивчення 

дисципліни 

Необхідні знання з: ««Інформатика», «Математика» , 

Додаткові умови Одночасно мають бути вивчені (забезпечені): «Основи 

комп'ютерних технологій»,«Інформатика». 

Обмеження Обмеження відсутні 

 

 

3. Мета та завдання курсу 
Мета курсу – ознайомити студентів із сучасними тенденціями вебдизайну, класифікацією 

та структурою сайтів, отримаєте відомості про види цільової аудиторії та механізми її 

визначення, дізнаєтесь про сервіси для роботи з соціальними медіа та інструментами 

веброзробника. Стислий огляд популярних редакторів коду допоможе обрати найкращий 

для подальшої роботи саме для вас. Також ви навчитесь власноруч розробляти структуру 

сайту за допомогою онлайн-інструментів. В другому розділі навчимось працювати з базою 

даних Access . Метою викладання дисципліни є отримання студентами знань з області 

проектування та розробки баз даних. Оволодіння такими знаннями дозволить реалізовувати 

задачі автоматизації обробки інформації, автоматизації керування об'єктами, в тому числі, 

сільськогосподарськими, за допомогою комп'ютерної техніки. Такі знання майбутній 

спеціаліст зможе застосовувати як при подальшому навчанні, так і після отримання вищої 

освіти у своїй професійній діяльності 

 



 Завдання курсу – навчити студентів застосуванню основних класифікацій типів сайтів. 

Етапи застосування різних технологій для розробки сайтів. Навчитись визначати тип сайту 

та прогнозувати його цільову аудиторію. Поняття моделі подання даних, основні моделі 

подання даних. Поняття бази даних. Поняття, призначення й основні функції систем 

управління базами даних теорії бази даних; моделей баз даних; характеристик та основних 

властивостей реляційної моделі бази даних; технології проектування бази даних; технології 

супроводження бази даних; 

 

 

4. Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач в результаті 

вивчення дисципліни 
ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 

 

5.Програмні результати навчання 
 РН13. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення, інформаційні та 

комунікаційні технології на всіх етапах життєвого циклу технічних об’єктів галузевого 

машинобудування. 

 

6.Програма навчальної дисципліни 
Інформаційна система 

                                                                       Вступ. 

    Завдання дисципліни «Комп'ютери та КТ». Роль інформатики та комп’ютерних 

технологій у формуванні сучасного спеціаліста.  

Веб-технології 

Тема 1.Правила поведінки і безпеки життєдіяльності (БЖ) в комп’ютерному класі. 

Поняття веб-дизайну. Основні тренди веб-дизайну. Типи сайтів та їх особливості. Цільова 

аудиторія. Інформаційна структура сайту. Інструменти веб-розробника. 

План розробки сайту. Макет інформаційної структури сайту. 

Інструктаж з БЖД.  

Практична робота1 «Проектування структури сайту». 

Тема 2. Проектування та верстка веб-сторінок. Мова гіпертекстової розмітки. 

Гіпертекстовий документ та його елементи. Текстові елементи веб-сторінки, теги та їх 

атрибути. Гіперпосилання.  Таблиці та списки на веб-сторінках. 

Інструктаж з БЖД. 

 Практична робота 2.“Створення веб-сторінки за допомогою «Мови гіпертекстової 

розмітки». 

Каскадні таблиці стилів. Стильове оформлення сторінок. Позиціювання елементів веб-

сторінки за допомогою стилів. 

Практична робота 3 «Створення веб-сторінки з використанням каскадних аркушів стилю». 

Проектування та верстка веб-сторінок. Адаптивна верстка. Кросбраузерна оптимізація 

сторінок сайту. 

Тема 3. Графіка та мультимедіа для веб-середовища 

Використання зображень у веб-документах. Створення GIF-анімації. Карти посилань. 

Розміщення та відтворення на веб-сторінках мультимедійних даних. Формати аудіо- та 

відеофайлів. Дотримання авторських прав та ліцензій на використання графічних 

зображень та засобів мультимедіа на веб-сторінках. 

Інструктаж з БЖД.  

Практична робота 4 «Використання графічних, анімаційних та мультимедійних елементів 

на веб-сторінках». 

Тема 4. Веб-програмування 

Поняття об’єктної моделі документа. Веб-програмування та інтерактивні сторінки. 

Використання форм. Основні елементи форми.  Валідація те збереження даних форм. 



Інструктаж з БЖД.  

Практична робота5  «Створення та налагодження інтерактивної веб-сторінки з 

використанням форм та веб-програмування» 

Хостинг сайту. Взаємодія клієнт-сервер. 

Практична робота 6 «Розміщення сайту на сервері» 

Тема 5. Основи дизайну та просування веб-сайту 

Правила ергономічного розміщення відомостей на веб-сторінці. Пошукова оптимізація та 

стратегії просування веб-сайтів. 

Практична робота 7«Оцінка сайту. Просування сайту» 

Система управління базами даних Access 

 

Поняття моделі подання даних, основні моделі подання даних. Поняття бази даних. 

Поняття, призначення й основні функції систем управління базами даних. 

Модель «сутність-зв’язок» предметної області. Поняття сутності, атрибута, ключа, зв’язку. 

Класифікація зв’язків за множинністю та обов’язковістю. Відображення на базу даних 

зв’язків «загальний тип-різновид», зв’язків між кількома сутностями та зв’язків сутностей 

самих із собою. 

Використання списків для моделювання зв’язків. Використання в інтерфейсі користувача 

БД кнопок, створення меню користувача БД. 

Побудова моделі даних предметної області. Створення та відкриття бази даних. Основні 

об’єкти БД. Відображення моделі «сутність-зв’язок» на базу даних. Обмеження цілісності, 

що накладаються зв’язками. 

Практична робота8. Інструктаж з БЖД. Створення структури таблиць і введення змісту. 

Практична робота9. Інструктаж з БЖД . Пошук, сортування і фільтрація даних. 

 Запити. Загальні відомості про запити. Запити на вибірку даних, запити з функціями, із 

полями. 

Практична робота10. Інструктаж з БЖД. Створення простих  вибіркових запитів. Запити з 

функціями та з полями, що обчислюються. 

Запити з параметрами. Перехресні запити. Запити на змінення. 

Практична робота11 Інструктаж з БЖД . Запити з параметрами, перехресні запити і запити 

на змінення даних. 

Форми. Створення форм за допомогою простих засобів.  Створення форм за допомогою 

Конструктора форм. Використання форм для введення й редагування даних. 

Практична робота12. Інструктаж з БЖД. Створення форм. 

Звіти. Поняття звіту. Автоматичне створення звіту. Створення звіту за допомогою 

Конструктора звітів. 

Призначення, основні поняття та терміни мови SQL. Найпростіші запити мовою SQL у 

системі Access. Запити з умовою. Групування запитів. 

Сутність імпорту і експорту об’єктів. Експорт  об’єктів з однієї  бази даних в іншу. 

Практична робота13. Інструктаж з БЖД . Створення звітів. Імпорт, експорт даних. 

 

7. Тематичне планування навчального матеріалу 

 
№ 

п/п 

Розділ навчальної програми Кількість годин 

 

Всього на 

тему 

На 

лекційні 

заняття 

На 

практичні 

заняття 

На 

самостійну 

роботу 



1.  Інформаційна система  

Вступ. Завдання дисципліни 

«Комп'ютери та КТ». Роль 

інформатики та комп’ютерних 

технологій у формуванні 

сучасного спеціаліста. 

6 2 - 4 

2. Веб-технології 

Тема 1.Правила поведінки і 

безпеки життєдіяльності (БЖ) в 

комп’ютерному класі. Поняття 

веб-дизайну. Основні тренди 

веб-дизайну. Типи сайтів та їх 

особливості. Цільова 

аудиторія. Інформаційна 

структура сайту. Інструменти 

веб-розробника. План розробки 

сайту. Макет інформаційної 

структури сайту. 

8 2 2 4 

3. Тема 2. Проектування та 

верстка веб-сторінок. Мова 

гіпертекстової розмітки. 

Гіпертекстовий документ та 

його елементи. Текстові 

елементи веб-сторінки, теги та 

їх атрибути. Гіперпосилання.  

Таблиці та списки на веб-

сторінках 

8 2 2 4 

4. Тема 3. Графіка та 

мультимедіа для веб-

середовища Використання 

зображень у веб-документах. 

Створення GIF-анімації. Карти 

посилань. Розміщення та 

відтворення на веб-сторінках 

мультимедійних даних. 

Формати аудіо- та відеофайлів. 

Дотримання авторських прав 

та ліцензій на використання 

графічних зображень та 

засобів мультимедіа на веб-

сторінках. 

10 2 2 6 

5. Тема 4. Веб-програмування 

Поняття об’єктної моделі 

10 2 4 4 



документа. Веб-програмування 

та інтерактивні сторінки. 

Використання форм. Основні 

елементи форми.  Валідація те 

збереження даних форм. 

Хостинг сайту. Взаємодія 

клієнт-сервер 

6. Тема 5. Основи дизайну та 

просування веб-сайту 

Правила ергономічного 

розміщення відомостей на веб-

сторінці. Пошукова 

оптимізація та стратегії 

просування веб-сайтів. 

 

10 2 2 6 

7. Система управління базами 

даних Access 

Поняття моделі подання даних, 

основні моделі подання даних. 

Поняття бази даних. Поняття, 

призначення й основні функції 

систем управління базами 

даних. Модель «сутність-

зв’язок» предметної області. 

Поняття сутності, атрибута, 

ключа, зв’язку. Класифікація 

зв’язків за множинністю та 

обов’язковістю. Відображення 

на базу даних зв’язків 

«загальний тип-різновид», 

зв’язків між кількома 

сутностями та зв’язків 

сутностей самих із собою. 

Використання списків для 

моделювання зв’язків. 

Використання в інтерфейсі 

користувача БД кнопок, 

створення меню користувача 

БД. Побудова моделі даних 

предметної області. Створення 

та відкриття бази даних. 

Основні об’єкти БД. 

Відображення моделі 

«сутність-зв’язок» на базу 

14 2 8 4 



даних. Обмеження цілісності, 

що накладаються зв’язками. 

8. Форми. Створення форм за 

допомогою простих засобів.  

Створення форм за допомогою 

Конструктора форм. 

Використання форм для 

введення й редагування даних. 

8 2 2 4 

9. Звіти. Поняття звіту. 

Автоматичне створення звіту. 

Створення звіту за допомогою 

Конструктора звітів 

8 2 2 4 

10. Призначення, основні поняття 

та терміни мови SQL. 

Найпростіші запити мовою 

SQL у системі Access. Запити з 

умовою. Групування запитів. 

Сутність імпорту і експорту 

об’єктів. Експорт  об’єктів з 

однієї  бази даних в іншу 

8 2 2 4 

 Всього 90 20 26 44 

 

 

8. Структура курсу 
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денна 2 - - - - - -  

денна 2 4 90 20 26 44 + залік 



 

9. Вимоги до знань та вмінь студентів. 
1. В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: 

-Знає основні класифікації типів сайтів. 

-Пояснює застосування різних технологій для розробки сайтів. 

-Визначає тип сайту та прогнозує його цільову аудиторію 

-Знає основні теги мови гіпертекстової розмітки і каскадних таблиць стилів та їх 

параметри. 

-Пояснює переваги та недоліки різних прийомів верстки веб-торінок 

-Пояснює принципи та методи створення та збереження зображень для вебсторінок. 

-Знає основні формати мультимедіа та теги їх додавання до вебсторінок 

-Описує об’єктну модель документа. 

-Пояснює принципи взаємодії клієнт-сервер. 

-Називає і наводить приклади використання основних елементів форм. 

-Пояснює принцип роботи прикладного програмного інтерфейсу. 

теорії бази даних; 

-моделей баз даних; 

-характеристик та основних властивостей реляційної моделі бази даних; 

-технології проектування бази даних; 

- технології супроводження бази даних; 

2. В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти: 

-Проектує вебсторінки на основі попередньо розробленого макету. 

-Створює вебсторінки за допомогою мови гіпертекстової розмітки та каскадних 

аркушів стилів. 

-Використовує гіпертекстові, графічні, анімаційні та мультимедійні елементи на 

вебсторінках. 

-Створює та налагоджує інтерактивні вебсторінки з використанням форм та 

вебпрограмування. 

-Створює та застосовує правила валідації даних, що вводяться у форму. 

-Розміщує сайт на сервері. 

-Виконує перевірку та оцінку сайту з точки зору ергономіки та пошукової оптимізації. 

-Створює стратегію просування сайту. 

- проводити аналіз проблемної області, для якої створюється база 

даних; 

- проектувати реляційну модель бази даних; 

- практичними навичками реалізації моделі в середовищі системи 

управління базою даних; 

- самостійно опановувати нові методи та технології організації 

баз даних та знань. 

 

10. Форми контролю 
При вивченні дисципліни передбачається два види контролю: поточний, тематичний та 

підсумковий. 

1. Поточний контроль здійснюється: 

- на лабораторних заняттях – виконані та оформлені лабораторні роботи захищають 

кожним студентом; 

- виконанням і захистом домашніх письмових робіт (рефератів); 

2. Тематичний контроль здійснюється стосовно теоретичного(лекційного) курсу після 

завершення  

3. Підсумковий контроль  у вигляді заліку проводиться при умові проходження 

студентом всіх етапів поточного і тематичного контролю у вигляді усної відповіді на 



питання чи виконання тестових завдань та виконання  практичного завдання на 

комп’ютері.    

 

11. Теоретичне планування курсу 
 

№ 

п/п 

Назва теми Кількість 

годин 

на тему 

Кількість 

годин на  

лекційне 

заняття 

Теми лекційних занять 

1. Вступ. 6 2 Завдання дисципліни «Комп'ютери та  

Роль інформатики та комп’ютерної 

техніки у формуванні сучасного 

спеціаліста 

2. Веб-технології 46 10  Тема 1.Правила поведінки і безпеки 

життєдіяльності (БЖ) в 

комп’ютерному класі. Поняття веб-

дизайну. Основні тренди веб-

дизайну. Типи сайтів та їх 

особливості. Цільова аудиторія. 

Інформаційна структура сайту. 

Інструменти веб-розробника. План 

розробки сайту. Макет інформаційної 

структури сайту. 

Тема 2. Проектування та верстка веб-

сторінок. Мова гіпертекстової 

розмітки. Гіпертекстовий документ та 

його елементи. Текстові елементи 

веб-сторінки, теги та їх атрибути. 

Гіперпосилання.  Таблиці та списки 

на веб-сторінках 

    Тема 3. Графіка та мультимедіа для 

веб-середовища Використання 

зображень у веб-документах. 

Створення GIF-анімації. Карти 

посилань. Розміщення та відтворення 

на веб-сторінках мультимедійних 

даних. Формати аудіо- та 

відеофайлів. Дотримання авторських 

прав та ліцензій на використання 

графічних зображень та засобів 

мультимедіа на веб-сторінках. 



Тема 4. Веб-програмування Поняття 

об’єктної моделі документа. Веб-

програмування та інтерактивні 

сторінки. Використання форм. 

Основні елементи форми.  Валідація 

те збереження даних форм. Хостинг 

сайту. Взаємодія клієнт-сервер 

Тема 5. Основи дизайну та 

просування веб-сайту Правила 

ергономічного розміщення 

відомостей на веб-сторінці. 

Пошукова оптимізація та стратегії 

просування веб-сайтів. 

3. Система управління 

базами даних Access 

38 8 Тема 6.Поняття моделі подання 

даних, основні моделі подання даних. 

Поняття бази даних. Поняття, 

призначення й основні функції 

систем управління базами даних. 

Модель «сутність-зв’язок» 

предметної області. Поняття сутності, 

атрибута, ключа, зв’язку. 

Класифікація зв’язків за 

множинністю та обов’язковістю. 

Відображення на базу даних зв’язків 

«загальний тип-різновид», зв’язків 

між кількома сутностями та зв’язків 

сутностей самих із собою. 

Використання списків для 

моделювання зв’язків. Використання 

в інтерфейсі користувача БД кнопок, 

створення меню користувача БД. 

Побудова моделі даних предметної 

області. Створення та відкриття бази 

даних. Основні об’єкти БД. 

Відображення моделі «сутність-

зв’язок» на базу даних. Обмеження 

цілісності, що накладаються 

зв’язками. 

    Тема 8.Форми. Створення форм за 

допомогою простих засобів.  

Створення форм за допомогою 

Конструктора форм. Використання 



форм для введення й редагування 

даних 

Тема 9.Звіти. Поняття звіту. 

Автоматичне створення звіту. 

Створення звіту за допомогою 

Конструктора звітів 

Тема 10. Призначення, основні 

поняття та терміни мови SQL. 

Найпростіші запити мовою SQL у 

системі Access. Запити з умовою. 

Групування запитів. Сутність імпорту 

і експорту об’єктів. Експорт  об’єктів 

з однієї  бази даних в іншу 

 Всього 90 20  

 

12. Планування практичних робіт 
 

№ 

п/п 

Назва теми Кількість 

годин 

на тему 

Кількість 

годин на  

практичне 

заняття 

Теми практичних  занять 

1. Вступ. 6 -   

2. Веб-технології 46 

 

14 2 Практична робота1 «Проектування 

структури сайту». 

2 Практична робота 2.“Створення веб-

сторінки за допомогою «Мови 

гіпертекстової розмітки». 

   2 Практична робота 3 «Створення веб-

сторінки з використанням каскадних 

аркушів стилю». 

2 Практична робота 4 «Використання 

графічних, анімаційних та 

мультимедійних елементів на веб-

сторінках». 

2 Практична робота 5 «Створення та 

налагодження інтерактивної веб-



сторінки з використанням форм та 

веб-програмування» 

2 Практична робота 6 «Розміщення 

сайту на сервері» 

2 Практична робота7 «Оцінка сайту. 

Просування сайту» 

3. Система управління 

базами даних Access 

38 

 

12 2 

 

Практична робота8. Інструктаж з 

БЖД. Створення структури таблиць і 

введення змісту. 

2 Практична робота9. Інструктаж з 

БЖД . Пошук, сортування і 

фільтрація даних. 

2 Практична робота10. Інструктаж з 

БЖД. Створення простих  вибіркових 

запитів. Запити з функціями та з 

полями, що обчислюються 

2 Практична робота11. Інструктаж з 

БЖД . Запити з параметрами, 

перехресні запити і запити на 

змінення даних. 

2 Практична робота12. Інструктаж з 

БЖД. Створення форм. Звіти. 

Поняття звіту. Автоматичне 

створення звіту. Створення звіту за 

допомогою Конструктора звітів. 

2 Практична робота13 Інструктаж з 

БЖД . Створення звітів. Імпорт, 

експорт даних. 

 Всього 90 26  

 

13. Планування самостійної роботи. 
 

№ 

п/п 

Назва теми Кількість 

годин 

на тему 

Кількість 

годин на  

самостійне 

опрацювання 

Теми  



1. Вступ. 6 4 Роль інформатики та комп’ютерних 

технологій у формуванні сучасного 

спеціаліста. 

2. Веб-технології 46 24 Прикладні сервіси мережі Інтернет; 

Шрифти в Web-дизайні; Кодування 

кольору в HTML; .Розробка 

поштової web-служби. Композиція 

web-сайта..Кольорове оформлення 

web-сайтів. Створення анімації для 

web-сайта. Робота з відео та звуком 

в webє 

3. Система управління 

базами даних Access 

38 16 Традиційні файлові системи та бази 

даних. Адміністрування бази даних. 

Концептуальне проектування бази 

даних. Логічне проектування бази 

даних .Фізичне проектування бази 

даних .Мови баз даних. Захист баз 

даних. Класифікація баз даних . 

Бази даних в Internet. 

 Всього 90 44  

 

14. Критерії оцінки знань, умінь і навичок студентів 

Оцінка Критерії оцінювання 

«2» З допомогою викладача відтворює на рівні розпізнання окремі елементи 

навчального матеріалу та виконує зі значними труднощами окремі елементи 

практичних завдань. Під час відповіді і при виконання практичних завдань 

припускається суттєвих помилок. 

«3» Без достатнього розуміння відтворює основний навчальний матеріал та 

виконує практичні завдання з епізодичною допомогою викладача. З 

помилками дає визначення основних понять. Може частково аналізувати 

навчальний матеріал, порівнювати і робити висновки. Користується 

окремими видами технічної і конструктивно-технологічної документації. 

При відповіді та виконання практичних завдань припускається помилок, які 

може частково виправити. 

«4» Володіє основним навчальним матеріалом в усній, письмовій і графічній 

формах та застосовує його при виконанні практичних завдань як в типових, 

так і в дещо ускладнених умовах. Дає визначення основних понять, аналізує, 

порівнює і систематизує інформацію та робить висновки. Його відповідь в 

цілому правильна, логічна і достатньо обгрунтована. Виконує практичні 

завдання за типовим  типовим  алгоритмом з консультацією викладача. 



Усвідомлено користується довідковою інформацією. При відповіді та 

виконання практичних завдань припускається несуттєвих помилок, які може 

виправити. 

«5» Володіє системними знаннями навчального матеріалу та ефективно їх 

застосовує для виконання практичних завдань, що передбачені навчальною 

програмою. Відповідь студента повна, правильна, логічна, містить аналіз, 

систематизацію, узагальнення. Вміє самостійно знаходити і користуватися 

джерелами інформації, оцінювати отриману інформацію. Встановлює 

причинно-наслідкові та міжпредметні зв’язки. Робить аргументовані 

висновки. Бездоганно виконує практичні завдання як з використанням 

типового алгоритму, так і за самостійно розробленим алгоритмом. 

 

15. Науково-методичне забезпечення навчального процесу. 
Науково-методичне забезпечення навчального процесу включає: державний стандарт 

освіти, навчальні плани, навчальні програми, підручники і навчальні посібники; тестові 

запитання, методичні матеріали, опорні конспекти лекцій. 

 

 

16. Форми організації навчання 

 Основними формами організації навчання під час вивчення дисципліни 

«Комп'ютери та комп'ютерні технології» є лекції, з використанням мультимедійних 

засобів навчання та практичні заняття на комп'ютерах, підготовка рефератів, доповідей на 

щорічні студентські конференції, консультації, самостійна робота здобувачів освіти.  

Відповідно до вище зазначених форм організації навчання формами контролю 

засвоєння програми є: самоконтроль, написання контрольних робіт, реферату, виконання  

практичних та залік за період вивчення дисципліни.  

Методи навчання 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності студентів, які 

використовуються при вивченні дисципліни:  

1. В аспекті передачі і сприйняття навчальної інформації: словесні (лекція); наочні 

(ілюстрація, демонстрація).  

2. В аспекті логічності та мислення: пояснювально-ілюстративні (презентація); 

репродуктивні (короткі тестові контрольні).  

3. В аспекті керування навчанням: навчальна робота під керівництвом викладача; 

самостійна робота під керівництвом викладача.  

4. В аспекті діяльності в колективі: методи стимулювання (додаткові оцінки за 

реферати, статті, тези).  

Засоби діагностування результатів навчання 

Контрольні заходи, які проводяться в коледжі визначають відповідність рівня 

набутих здобувачами освіти знань, умінь та навичок вимогам нормативних документів 

щодо фахової передвищої освіти і забезпечують своєчасне коригування освітнього 

процесу.  

Вхідний контроль проводиться перед вивченням предмету з метою визначення рівня 

підготовки студентів з  дисципліни, які формують базу для його опанування. Вхідний 



контроль проводиться на першому занятті по питаннях, які відповідають програмі  

дисципліни. Результати вхідного контролю враховують при коригуванні завдань для 

самостійної роботи студентів.  

Поточний контроль проводиться викладачами у ході аудиторних занять. Основне 

завдання поточного контролю – перевірка рівня підготовки здобувачів освіти за 

визначеною темою. Основна мета поточного контролю – забезпечення зворотного зв’язку 

між викладачами та студентами, управління навчальною мотивацією студентів. 

Інформація, одержана при поточному контролі, використовується як викладачем – для 

коригування методів і засобів навчання, - так і студентами – для планування самостійної 

роботи. Поточний контроль може проводитися у формі усного опитування, письмового 

експрес-контролю, виступів студентів при обговоренні теоретичних питань, а також у 

формі комп’ютерного тестування. Результати поточного контролю (поточна успішність) є 

основною інформацією для визначення підсумкової оцінки з дисципліни при рубіжному 

контролі за теми.  

Поточний контроль на лекції покликаний привчити студентів до систематичної 

проробки пройденого матеріалу і підготовки до майбутньої лекції, встановити ступінь 

засвоєння теорії, виявити найбільш важкі для сприйняття студентів розділи з наступним 

роз'ясненням їх.  

Семестровий контроль з дисципліни «Комп'ютери та комп'ютерні технології»  

проводиться у формі  семестрової контрольної роботи. Форма проведення семестрового 

контролю є комбінованою (частково усна - при проведенні співбесіди, частково письмова 

- при відповідях на теоретичні питання та виконання практичних завдань).  

Підсумковий контроль проводиться у формі  заліку відповідно до   Положення про 

екзамени та заліки в ВСП «Любешівський ТФК ЛНТУ». Зміст питань, які виносяться на 

залік та  критерії оцінювання розглядаються та затверджуються на засідання  ЦМК. 

Контроль у позааудиторний час 

 1. Перевірка конспектів лекцій і рекомендованої літератури.  

2. Перевірка і оцінка рефератів по частині лекційного курсу, який самостійно 

пророблюється.  

3. Перевірка та оцінка індивідуальних практичних завдань, які виконуються 

самостійно. 

4. Індивідуальна співбесіда зі студентом на консультаціях.  

Консультації.  

Мета консультацій - допомогти здобувачам освіти розібратись у складних питаннях, 

вирішити ті з них, у яких студенти самостійно розібратись не можуть. Одночасно 

консультації надають можливість проконтролювати знання студентів, скласти правильнее 

уявлення про перебіг і результати навчальної роботи. 

 

17.  Політика навчальної дисципліни 
 

Активна участь здобувачів освіти на практичних та лекцій заняттях під час 

опитування, відвідування  занять, ініціативність в обговоренні дискусійних тем, 

своєчасність виконання  самостійної роботи, заохочення здобувачів освіти  до науково-

дослідної роботи. 



Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. 

Відпрацювання пропущених занять є обов’язковим незалежно від причини пропущеного 

заняття. 

Під час роботи над індивідуальними завданнями та проектами не допустимо 

порушення академічної доброчесності. Презентації та виступи мають бути авторськими та 

оригінальними.Здобувачі освіти повинні дотримуватись Положення про академічну 

доброчесність у Відокремленому структурному підрозділі «Любешівський ТФК ЛНТУ» 

http://www.ltklntu.org.ua/%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d1%96%d1%

87%d0%bd%d0%b0-

%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%bd%d1%96%d1

%81%d1%82%d1%8c/. 

Для забезпечення дистанційного навчання здобувачів освіти викладач може 

створювати власні веб-ресурси або використовувати інші веб-ресурси  та цифрові 

інструменти Google на свій вибір, Крім того, підсумковий семестровий контроль 

здобувачів освіти  також може здійснюватися з використанням технологій дистанційного 

навчання; з метою контролю виконання завдань, які виносяться на залік  в дистанційній 

формі викладач має право протягом усього заходу користуватись засобами інформаційно-

комунікаційного зв’язку, які дозволяють ідентифікувати здобувача освіти (Zoom, 

GoogleMeet, Viber тощо.) 

 

18. Рекомендована література 
1. О.Ю. Гаєвський, Інформатика 7-11 класи, Київ «Видавництво А.С.К.» 2003 

2. Л.М. Дибкова. Інформатика та комп’ютерна техніка, Київ «Академія» 2002.- 320 с. 

3. Я.М. Глинський, Інформатика. Алгоритмізація і програмування. Книжка 1 

«Видавництво А.С.К.» 2003 

4. Я.М. Глинський, Інформатика. Інформаційні технології. Книжка 1 «Видавництво 

А.С.К.» 2003 

5. Я.М. Глинський, Інформатика. Інформаційні технології. Книжка 2 «Видавництво 

А.С.К.» 2003 

6. В.Ц. Жидецький, Охорона праці користувачів комп’ютерів. Львів «Афіща» 2000 

7. М.В. Маркова. Електронна комерція, 2002,- 272с. 

8. Я.М. Глинський, Практикум з інформатики. Львів 2004 

9. В.Д. Руденко. Практичний курс інформатики, 1999- 304 с. 

  

19. Інтернет-ресурси 

http://www.ltklntu.org.ua/%d0%be%d0%ba-10-

%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d1%8e%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8-

%d1%82%d0%b0-

%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d1%8e%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd

%d1%96-%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb/ 

 

 

http://www.ltklntu.org.ua/%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%bd%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c/
http://www.ltklntu.org.ua/%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%bd%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c/
http://www.ltklntu.org.ua/%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%bd%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c/
http://www.ltklntu.org.ua/%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%bd%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c/
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