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1. Профіль дисципліни 

Кафедра 
комп’ютерних технологій і 

моделювання систем 

Освітній ступінь: перший (бакалаврський) 
Галузь знань: 10 «Право» 
Спеціальність: 103 «Науки про Землю» 
Освітньо-професійна програма: «Науки про Землю» 
Кількість кредитів: 6,0 
Загальна кількість годин: 180 
Рік підготовки, семестр: перший, 1-й 
Компонента освітньої програми: обов’язкова 
Цикл підготовки: загальний 
Мова викладання: українська 

 
2. Інформація про викладача 

Викладач (-і) Топольницький Павло Петрович 
Профайл викладача (-ів) https://bit.ly/3lpTnF9 
Контактна інформація +38 067 22 55 168 
Сторінка курсу в Moodle topolua@ukr.net 
Консультації http://185.25.118.66/course/view.php?id=846 

 
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 вивчення навчальної дисципліни є забезпечення достатнього рівня теоретичних 
знань про сутність інформації, інформаційної діяльності й інформаційних процесів; 
призначення, функціональні особливості сучасних інформаційних систем і технологій при 
виконанні повного циклу операцій із інформацією, а також формування умінь і практичних 
навичок ефективного використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій і 
систем 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: 
Загальні:ЗК04. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК07. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 
ЗК08. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Спеціальні:  
СК13. Знання та розуміння теоретичних основ наук про Землю як  
комплексну природну систему.  
СК14. Здатність застосовувати базові знання фізики, хімії, біології, екології, 
математики, інформаційних технологій тощо при вивченні Землі та її геосфер. 



5. Організація навчання 
5.1. Обсяг дисципліни 

Вид роботи Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

Лекції 14 4 
Практичні / лабораторні 66 10 
Самостійна робота 100 166 

5.2. Формат дисципліни 
Викладання дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання передбачає 

поєднання традиційних форм навчання з елементами електронного навчання. 
 

5.3. Тематичний план начальної дисципліни 

№
 з/

п 

Те
ма

 

Назва теми 

Кількість 
годин 

денна 
форма 

заочна 
форма 

Модуль 1. Інформаційні технології 
Змістовий модуль 1. Поняття інформаційних систем та технологій 

1 Т1 Базові поняття та визначення інформаційної технології 6  
2 Т2 Апаратне та програмне забезпечення 18  
3 Т3 Поняття про операційну систему комп’ютерів 12  

4 Т4 Сутність інформаційних систем. Використання автоматизованих 
інформаційних систем у професійній діяльності 6  

5 Т5 Мережеві технології 12  
6 Т6 Інформаційна безпека 6  

Разом за змістовним модулем 60  
Змістовий модуль 2. Технологія обробки даних засобами текстових і табличних процесорів 

7 Т7 Технології створення та обробки об’єктів електронного текстового 
документу 30  

8 Т8 Обробка даних в електронних таблицях 60  
Разом за змістовним модулем 90  

Змістовий модуль 3. Основи організації баз даних 
9 Т9 Основи організації баз даних. Система керування базами даних 30  

Разом за змістовним модулем 30  
Разом: 180 180 

 
5.4. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система 
оцінювання 
дисципліни 

Робота впродовж семестру/іспит – 60/40 
- відвідування лекцій до 5 балів; 
- лабораторні роботи до 20 балів; 
- контрольна робота до 12 балів; 
- самостійна робота до 18 балів; 
- індивідуальні завдання до 5 балів. 

Умови допуску 
до підсумкового 

контролю 

Студент допускається до складання іспиту, якщо кількість балів, 
одержаних за результатами перевірки успішності впродовж семестру, в 
сумі досягла 36 балів і більше. 

Критерії 
оцінювання 

- ступінь засвоєння матеріалу, вміння поєднувати теорію з практикою; 
- вміння здійснювати узагальнення інформації та робити висновки; 
- самостійність виконання та оформлення завдань. 

 



6. Результати навчання 
Згідно з освітньою програмою, дисципліна забезпечує наступні результати навчання: 
ПР01. Збирати, обробляти та аналізувати інформацію в галузі наук про Землю  
ПР04. Використовувати інформаційні технології, картографічні та геоінформаційні 

моделі в області наук про Землю  
ПР07. Застосовувати моделі, методи і дані фізики, хімії, біології, екології, математики, 

інформаційних технологій тощо при вивченні природних процесів формування і розвитку 
геосфер  

ПР12. Знати і застосовувати теорії, парадигми, концепції та принципи в науках про 
Землю відповідно до спеціалізації. 

ПР13. Уміти доносити результати діяльності до професійної аудиторії та широкого 
загалу, робити презентації та повідомлення. 

ПР14. Брати участь у розробці проектів і практичних рекомендацій в галузі наук про 
Землю  

 
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: обов'язкове 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 

Основна 
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 Excel 2016: навч. 

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

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. 

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

Житомир: ЖНАЕУ, 2014. 276 с. 
2. 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. 

3. Гайдаржи В. І. Бази даних в інформаційних системах : підручник / Гайдаржи В. І., 
Ізварін І. В. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Відкритий 
міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". - Київ : Ун-т "Україна", 2018. - 417 с. 

https://bit.ly/3cATkDm
https://bit.ly/3i4OMGn
https://bit.ly/3i7RUkT
https://bit.ly/3j6oeWE
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