
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ 

 

Силабус дисципліни 

«Інформаційні технології» 

 

1. Профіль дисципліни 

Кафедра 

комп’ютерних технологій і 

моделювання систем 

Освітній ступінь: магістр  

Галузь знань: 21 «Ветеринарна медицина» 

Спеціальність: 211 «Ветеринарна медицина» 

Освітньо-професійна програма: «Ветеринарна медицина» 

Кількість кредитів: 4 

Загальна кількість годин: 120 

Рік підготовки, семестр: перший, 2-й 

Компонента освітньої програми: обов’язкова 

Цикл підготовки: загальний 

Мова викладання: українська 

2. Інформація про викладача 

Викладач (-і) Маєвський Олександр Володимирович 

Профайл викладача (-ів) 
http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-ktims/m-sklad-

ktims 

Контактна інформація aleks.semenyuk.84@gmail.com 

Сторінка курсу в Moodle http://185.25.118.66/course/view.php?id=2372 

Консультації Консультації через e-mail щовівторка з 13.00 до 17.00 

 

3. Анотація до дисципліни 

Дисципліна «Інформаційні технології» знайомить із принципами та прийомами, 

пов’язаними із застосуванням сучасних інформаційних технологій; сучасними тенденціями 

розвитку апаратних засобів і програмного забезпечення. Вивчення курсу дає основу для 

використання комп’ютерної техніки в питаннях обробки і аналізу інформації у професійній 

діяльності; надає основну інформацію про застосовування комп’ютерних технологій обробки 

даних для вирішення фахових завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки звітів. 
  

4. Мета та цілі дисципліни 

Метою курсу є теоретична і практична підготовка студентів щодо використання 

сучасних інформаційних технологій у професійній діяльності. 

Цілі навчання: оволодіти сучасними інформаційними технологіями для обробки даних, 

а також підготовки презентацій з метою висвітлення результатів наукових досліджень. 

Вивчення курсу формує наступні компетентності здобувача вищої освіти: 

ЗК06. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК08. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

СК 18. Здатність використовувати спеціалізовані програмні засоби для виконання 

професійних завдань. 

5. Організація навчання 

5.1. Обсяг дисципліни 

Вид роботи 
Кількість годин 

Денна форма 

Лекції 14 

Практичні  28 

Самостійна робота 78 

Всього 120 

http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-ktims/m-sklad-ktims
http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-ktims/m-sklad-ktims
http://185.25.118.66/course/view.php?id=2372


5.2. Формат дисципліни 

Викладання дисципліни для студентів передбачає поєднання традиційних форм 

навчання з елементами електронного навчання. 

 

5.3. Тематичний план начальної дисципліни 

№ 

з/п 

Те

ма 
Назва теми Кількість годин 

1 Т1 Вступ. Представлення даних у комп’ютерних системах 5 

2 Т2 Апаратне та програмне забезпечення комп’ютерних систем 10 

3 Т3 Комп’ютерні технології опрацювання текстових даних 25 

4 Т4 Обробка та аналіз даних засобами табличного процесора MS 

Excel 
40 

5 Т5 Розв’язання фахових задач засобами MathCad 40 

Разом: 120 

ПРИМІТКА. Особливості виконання самостійної складової дисципліни. Самостійна 

робота студентів в межах, визначених тематичним планом дисципліни, полягає у вивченні 

окремих питань та тем з рекомендованої навчально-методичної літератури з подальшим 

виконанням окремих тестових завдань поточного контролю та  розв’язанням фахових задач. 

 

5.4 Система оцінювання та вимоги 

Загальна система 

оцінювання 

дисципліни 

Контроль знань та вмінь здобувача вищої освіти здійснюється 

згідно з кредитно-трансферною системою організації освітнього 

процесу. Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 

100-бальною шкалою. Формується з рейтингу семестрової роботи, 

для оцінювання якої призначається 60 балів та рейтингу 

підсумкового контролю – 40 балів. 
 

Складові оцінки в 60 балів для семестру: 

Тести для поточного контролю (4 шт., 10 балів кожний) – 40 балів. 

Індивідуальні письмові контрольні роботи (2 шт., 5 балів кожна) – 10 

балів. 

Самостійна робота (комп’ютерні технології опрацювання текстових 

даних, обробка та аналіз даних засобами табличного процесора MS 

Excel, розв’язання фахових задач засобами MathCad) – 10 балів. 

Деталізація системи оцінювання 

РН 10 

Індивідуальні письмові контрольні роботи.  

Поточні тести 

Залікові   тести.  

РН 18 
Поточні тести 

Самостійна робота 

РН 20 

Індивідуальні письмові контрольні роботи. 

Поточні тести 

Самостійна робота 

Залікові  тести. 

РН 22 
Самостійна робота   

Поточні тести 

Умови допуску до 

підсумкового 

контролю 

Студент допускається до заліку, якщо кількість балів, 

одержаних за результатами перевірки успішності впродовж 

семестру, в сумі досягла 36 балів і більше. 

Критерії оцінювання 

Індивідуальні письмові контрольні роботи. Відповідь 

оцінюється від 1 до 5 балів. 

 



Тести для поточного контролю.  

За курс студенти 4 рази пишуть тести для поточного контролю. 

100% правильних відповідей дорівнює 10 балам.  

Самостійна робота оцінюється в 10 балів. При цьому 

враховуються: ступінь засвоєння матеріалу, вміння поєднувати 

теорію з практикою; вміння здійснювати узагальнення інформації та 

робити висновки; самостійність виконання та оформлення завдань. 

Тести для підсумкового (залікового) контролю.  
Тестування знань студентів здійснюється письмово через 

університетську платформу Moodle. 100% правильних відповідей 

дорівнює 40 балам. В журнал та залікову відомість виставляють 

лише ті результати, які потрапляють в інтервал 24-40 балів. 

Результати складання заліку переводяться у національну 

двобальну шкалу («зараховано» чи «незараховано») і вносяться у 

відповідні документи. 
 

6. Результати навчання 

Згідно з освітньою програмою, дисципліна забезпечує наступні результати навчання: 

РН 10. Пропонувати та використовувати доцільні інноваційні методи і підходи 

вирішення проблемних ситуацій професійного походження. 

РН 18. Знати законодавчі та нормативні акти щодо нагляду і контролю у галузі, правила 

підготовки фахової документації, здійснювати облікову звітність під час фахової діяльності. 

РН 20. Володіти спеціалізованими програмними засобами для виконання професійних 

завдань. 

РН 22. Здатність формувати комунікаційні стратегії діяльності при виникненні нових 

проблем та викликів у галузі. 

7. Пререквізити 

Дисципліна може вивчатися здобувачами освіти, які мають базові навики роботи з 

персональним комп’ютером, операційною системою та мережею Internet. 

 

8. Політики дисципліни 

Вимоги курсу: відвідування аудиторних занять; попередня підготовка до занять; якісне 

і своєчасне виконання завдань; участь у всіх видах контролю (поточний, підсумковий). 

Академічна доброчесність: списування, втручання в роботу інших студентів під час 

виконання лабораторних, самостійних, індивідуальних та контрольної робіт, а також 

екзамену заборонені. Виявлення ознак академічної недоброчесності в роботі студента є 

підставою для її незарахування, незалежно від масштабів плагіату чи обману. 

 

9. Технічне та програмне забезпечення 

Лабораторні заняття проводяться у комп’ютерних класах з використанням ПК, мережі 

Internet, пакетів прикладних програм, системи електронного навчання Moodle. 

 

10. Література необхідна для вивчення навчальної дисципліни 

1. Вовкодав О. В., Ліп'яніна Х. В. Сучасні інформаційні технології: навч. посіб. 

Тернопіль: ТНЕУ, 2017. 550 с. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://bit.ly/3cATkDm. 

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

електронний навч. посібник. Ужгород: ДВНЗ УжНУ, 2018. 96 с. Режим доступу: 

https://bit.ly/3i7RUkT. 

3. Нелюбов В. О., Куруца О. С. Основи інформатики. Microsoft Excel 2016: навч. 

посібник. Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2018. - 58 с. Режим доступу: https://bit.ly/3i4OMGn. 



4. Нелюбов В.О., Білак Ю.Ю. Microsoft Aссess 2016: навч. посібник в 

електронному вигляді. Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2019. 73 с. Режим доступу: 

https://bit.ly/3j6oeWE. 

5. Бродський Ю.Б., Молодецька К.В. Інформатика та системологія: навч. посіб. 

Житомир: ЖНАЕУ, 2014. 276 с. 

6. Бродський Ю.Б., Молодецька К.В. Методичні рекомендації для самостійної 

роботи студентів з дисциплін "Інформатика", "Економічна інформатика", "Інформатика і 

системологія", "Інформатика і програмування". Житомир: ЖНАЕУ, 2013. 90 с. 

7. Бродський Ю. Б. Основи використання інструментарію MathCad для 

математичних розрахунків та моделювання: методичні рекомендації та завдання для 

самостійної роботи студентів / Ю. Б. Бродський. Житомир : ЖНАЕУ, 2012. 91 с. 

 

Інформаційні ресурси 

1. Сайт кафедри комп’ютерних технологій і моделювання систем (URL:  

https://bit.ly/3i4PjYT); 

2. Інституційний репозитарій ЖНАЕУ (URL: http://ir.znau.edu.ua); 

3. Навчальне середовище Moodle (URL: https://bit.ly/3iUvkxi); 

4. Навчальні курси Microsoft (URL: https://support.microsoft.com/uk-ua/training); 

5. Центр довідки та навчання Office (URL: https://support.microsoft.com/uk-

ua/office). 
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