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Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус) 

Реквізити навчальної дисципліни 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський)  

Галузь знань 13 Механічна інженерія 

Спеціальність 131 Прикладна механіка 

Освітня програма Технологічні системи інженерії з’єднань та поверхонь 

Статус дисципліни Нормативна, обов’язкова циклу загальної підготовки 

Форма навчання Очна (денна) 

Рік підготовки, семестр 1й курс,  осінній семестр 

Обсяг дисципліни 120 годин / 4 кредити ECTS 

Семестровий 
контроль/ контрольні 
заходи 

Рейтингова система оцінювання, екзамен 

Розклад занять Лекці: одна на кожний тиждень,  лабораторні заняття: одне на 
кожний тиждень  

Мова викладання Українська 

Інформація про  
керівника курсу / 
викладачів 

Лектор: к.т.н., доцент Мінаков Сергій Миколайович, 
minakovsergey61@gmail.com  

Практичні: к.т.н., старший викладач Мінаков Антон Сергійович, 
macabez15@gmail.com 

Розміщення курсу Лекції з дисципліни розміщені в системі Moodle 
https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=2683, методичні вказівки до 
практичних занять висилаються кожному студенту по 
електронній пошті. Контрольні примірники передаються 
методисту кафедри для збереження в електронній бібліотеці 
кафедри. 

Програма навчальної дисципліни 

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

Дисципліна "Інформатика" входить до циклу загальної підготовки бакалавра напряму 131 

«Прикладна механіка» освітніх програм «Лазерна техніка та комп’ютеризовані процеси фізико-

технічної обробки матеріалів», «Технології та інжиніринг у зварюванні», «Технологічні системи 

інженерії з’єднань і поверхонь». 

 Дисципліна базується на знаннях отриманих при вивченні дисциплін середньої школи, 
а її основні положення використовуються при  опануванні подальших дисциплін та дипломному 
і курсовому проектуванні. 
 

Мета дисципліни - вивчення теоретичних основ і принципів  побудови комп’ютерної техніки, а 

також прикладних систем програмування (системи підготовки текстів, електронні  табличні 

процесори, системи підготовки презентацій, графічні редактори тощо.) та вміння 

використовувати можливості комп’ютерних мереж. 

mailto:minakovsergey61@gmail.com
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Предмет дисципліни - полягає в наданні студентам знань з апаратного та програмного 
забезпечення персонального комп’ютера, умінь та навичок роботи з прикладними програмами, 
в складанні та написанні алгоритмів. 

Відповідно до освітньої програми студенти після засвоєння дисципліни мають 
продемонструвати такі результати навчання. 

Компетентність: 

 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел (ЗК12) 

 Здатність представлення результатів своєї інженерної діяльності з дотриманням 

загальноприйнятих норм і стандартів (ФК9) 

Знання: 

 структури ПК, загальні принципи функціонування її основних пристроїв;  

 призначення, функціональні можливості і правила використання основних системних 
програм;  

 призначення, функціональні можливості і правила використання прикладних програм 
загального призначення;  

 функціональні можливості основних служб міжнародної комп'ютерної мережі Internet, 
правила пошуку і обробки інформації в глобальній мережі; 

Уміння: 

 використовувати ПК, основні системні та прикладні програми для вирішення 
практичних завдань; 

 використовувати можливості комп’ютерних мереж та користуватися сервісами 
мережі Інтернет 

 виконувати елементарні операції з обслуговування ПК та її пристроїв за допомогою 
сервісних програм 

Навички: 

 користувача ПК та сервісних програм; 

 використання прикладних програм у інженерній діяльності; 

Досвід: 

 роботи у текстових редакторах, електронних таблицях, графічних редакторах; 

 пошуку інформації в мережі Internet; 

 написання звітів про проведені дослідження. 

 

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за 
відповідною освітньою програмою) 

Для успішного засвоєння «Інформатики» студент повинен мати базові знання з дисциплін які 
вивчались у середній школі, а саме: фізика, математика, інформатика. 

 
На результатах навчання з «Інформатики» базуються всі подальші дисципліни. 

3. Зміст навчальної дисципліни  

1) Стандартні програми операційної системи Windows 

2) Текстовий процесор MS Word 

3) Інформація в матеріальному світі 

4) Одиниці представлення даних. Системи числення 

5) Основні принципи роботи ЕОМ. Процесори 



6) Мікроконтролери 

7) Таблична обробка даних в MS Excel 

8) Апаратні інтерфейси обчислювальних машин Промислові мережі 

9) Базова апаратна конфігурація. Забезпечення інтерфейсу користувача 

10) Службове програмне забезпечення системи Windows 

11) Растрові графічні редактори. Adobe Photoshop 

12) САПР, 3D, CAD. CAM 

13) Векторні графічні редактори. CorelDRAW 

14) HTML, браузер 

15) Пакет для презентацій PowerPoint 

16) Пакет для презентацій PowerPoint 

17) Промислова автоматика 

18) Парадигма інформаційного суспільства 

4. Навчальні матеріали та ресурси 

Базова література: 

1) Лекції з дисципліни  в системі Moodle https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=2683 

2) Основи інформатики та обчислювальної техніки: підручник / В. Г. Іванов, В. В. Карасюк, 

М. В. Гвозденко; за заг. ред. В. Г. Іванова. — Х.: 

3) Юрченко І.В., Сікора В.С. Інформатика та програмування. Частина 2.– Чернівці: 
Видавець Яворський С.Н., 2015.– 210 с. 

4) Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник.- К.:Каравела, 

2004. – 464с. 

5) Електронні таблиці Microsoft Excel: Методичні вказівки до лабораторних робіт / Укл.: 

В.С. Сікора, І.В. Юрченко.– Чернівці: Рута, 2002.– 48 с 

6) Глинський Я.М.,Анохін В.Є.,Ряжкова В.А. Бейсик.QBasic, Visual Basic і VBA. 4-те доп. вид. – 

Львів: Деол, СПД Глинський, 2004. – 160 с. 

7) Бредіхін В. М. Основи Інтернет-технологій: підруч. /В. М. Бредіхін, В. В. Карасюк, О. В. 

Карпухін, Ю. В. Міщеряков; за ред. О. В. Карпухіна. – Х.: 

8) Microsoft Word 2000: справочник. Под ред. Ю.Колесникова. – СПб.: Питер, 1999, 362 с. 

Додаткова література: 

1) Руденко В.Д. та ін. Базовий курс інформатики; за заг. ред. В.Ю.Бикова: [Навч. посіб.]. – К.: 
Вид. група BHV. – Кн. 1: Основи інформатики. – 2005. – 320 с.: іл  

2) Руденко В.Д. та ін. Базовий курс інформатики; за заг. ред. В.Ю.Бикова: [Навч. посіб.]. – К.: 
Вид. група BHV. – Кн. 2: Інформаційні технології. – 2006. – 368 с.: іл. 

3) Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Інформатика” для 
студентів зварювальних спеціальностей. Ч.1. /Укл. С.В.Мазніченко. – К.: НТУУ, 1996. – 28 
с. 

4) За ред. В.Ф.Ситника Основи інформаційних систем К.: КНЕУ, 2001.-420с. 
5) Матвієнко М.П., Розен В.П., Закладний О.М. Архітектура комп’ютера. – К.: Видавництво 

Ліра-К, 2013. – 264с. 
6) Операційні системи: навч.посібник / М.Ф.Бондаренко, О.Г.Качко. – Х.: Компанія СМІТ, 2008. 

– 432с. 
7) Мельник А.О. Архітектура комп’ютера Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2008.- 468 с: 
8) Рябенький В.М. Цифрова схемотехніка  Львів: Новий світ – 2000, 2011,- 736 с. 
9) Дибкова Л.М.  Інформатика і комп’ютерна техніка К.: Академвидав, 2011,- 464 с. 
10)  Малишевський О.В., Колмакова В.О.Інформатика Умань: Візаві, 2011.- 201 с. 
11)  Уклад. С.О. Троян  Комп’ютерні мережі, Інтернет  Умань: УДПУ, 2012.- 128 с. 

https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=2683
http://e-learning.fpm.chnu.edu.ua/mod/quiz/view.php?id=4871


12)  Глинський Я.М. Інтернет: мережі, HTML і телекомунікації  Львів: СПД Глинський, 2009.- 
238 с. 

13)  Самсонов В.В.  Методи та засоби інтернет-технологій  Ужгород: Компанія СМІТ, 2008. – 
262 с. 

14)  Левченко О.М. Основи Інтернету  К.: Видавнича група BHV, 2009,- 285 с. 
15)  Прийма С.М. Математична логіка і теорія алгоритмів: Навчальний посібник – 

Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД»,2010. – 196 с. 
16)  Дибкова Л.М. Інформатика та компютерна техніка: Посібник для студентів вищих 

навчальних закладів, – К.: «Академвидав», 2002. – 320 с. 
 

Навчальний контент 

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

1-й тиждень 

Лекція 1 Операційна система Windows . Стандартні програми операційної 

системи Windows . 

Операційна система Windows. Робота з об’єктами операційної системи Windows. Основні 

об’єкти в ОС. Поняття файлу. Каталоги файлів. Шлях до файлу. Піктограми їх призначення. 

Основні вказівки для роботи з об’єктами: виділення, перейменування, створення, відкривання, 

копіювання,перенесення, вилучення, відновлення, перегляд властивостей. Довідкова система 

операційної системи Windows.   

Лабораторне заняття 1. Операційна система Windows . Стандартні програми операційної 

системи Windows  

 

2-й тиждень 

Лекція 2  Текстовий процесор MS Word. 

Організація введення й редагування тексту за допомогою клавіатури та збереження його в 

пам’яті. Форматування тексту (оформлення тексту, зміна його параметрів).Опрацювання 

декількох документів одночасно. Попередній перегляд перед друком та друкування документів. 

Перевірка правопису. Використання графічних зображень у тексті. Використання таблиць у 

тексті. Використання макросів у документах. 

Лабораторне заняття 2. Текстовий процесор MS Word 

Організація введення й редагування тексту за допомогою клавіатури та збереження його в 

пам’яті. Форматування тексту (оформлення тексту, зміна його параметрів). 

 

3-й тиждень 

Лекція 3 Інформація в матеріальному світі 

Інформатика як наука та сфера діяльності. Історія розвитку комп’ютерної техніки Сигнали і 

дані. Дані і методи. Діалектична єдність даних і методів в інформаційному процесі. 

Властивості інформації. Витоки і передумови інформатики. Механічні першоджерела. 

Покоління електронно-обчислювальних машин: перше – електронно-вакуумні лампи; друге – 

напівпровідникові прилади; третє – інтегральні схеми; четверте – великі інтегральні схеми; 

п’яте – штучний інтелект. Поняття про інформацію та інформаційні процеси 

Лабораторне заняття 3. Текстовий процесор MS Word 



Попередній перегляд перед друком та друкування документів. Перевірка правопису. 

Використання графічних зображень у тексті. Використання таблиць у тексті. Використання 

макросів у документах. Видача завдання на ДКР в частині MS Word 

 

4-й тиждень 

Лекція 4 Одиниці представлення даних. Системи числення 

Програмне забезпечення комп’ютера. Класифікація програмного забезпечення.Носії даних. 

Операції з даними. Кодування даних. Одиниці виміру даних. Переклад чисел з однієї системи 

числення в іншу. Операційні системи Windows, Unix-подібні ОС, Mac OS, Linux, Android. 

Лабораторне заняття 4. Системи числення 

Перевод числових даних із десятинної і двійкову, восьмирічну та шістнадцятирічну системи 

 

5-й тиждень 

Лекція 5 Основні принципи роботи ЕОМ. Процесори 

Математичні першоджерела. Алгебра логіки. Диз’юнкція. Кон’юнкція. Інверсія. Тригер. Регістр. 

Загальна характеристика комп’ютерної техніки. Обчислювальна система, комп’ютер. 

Класифікація комп’ютерів по призначенню. Великі ЕОМ. Міні-ЕОМ. Мікро-ЕОМ. Персональні 

комп’ютери. Інші види класифікації комп’ютерів. Пристрої введення знакових даних. Пристрої 

командного керування. Пристрої введення графічних даних. Пристрої виведення даних. Засоби 

збереження даних.  

Лабораторне заняття 5. Дослідження і моделювання схем алгебри логіки 

Дослідження роботи логічних елементів, які реалізують логічні операції за допомогою 

моделювання електронних схем в програмному пакеті Electronics Workbench 

 

6-й тиждень 

Лекція 6 Мікроконтролери 

Класифікація мікроконтролерів. Історія мікроконтролерів. Цифрові сигнальні процесори. 

Еволюція МК та DSP. Програмована логічна інтегральна схема. Структура та функції 

мікроконтролера. Відмінність від промислового контролера. Мікроконтролери вбудованих 

систем. Специфіка вбудованих систем. Архітектури процесорів у мікроконтролерах.  

Класифікація МК по фірмовим платформам. Вибирання мікроконтролерів. Програмне 

забезпечення для МК. внутрішня будова МК на системному рівні. Підсистема програмування. 

Підсистема живлення. Фільтрація перешкод. Підсистема початкового скидання.  Підсистема 

синхронізації. Підсистема портів введення/виводу. Класифікація портів.Переваги та недоліки  

Arduino. Ассемблер. С / С ++.Сучасний стан використання МК 

Лабораторне заняття 6 Дослідження логічних елементів електросхеми 

Моделювання електричної схеми, дослідження логічних елементів і складання таблиці 

істинності до неї 

 

7-й тиждень 

Лекція 7. Таблична обробка даних в MS Excel. 

Поняття табличного процесора. Особливості Microsoft Excel. Основи роботи з табличним 

процесором. Обчислення в програмі Excel. Формули та функції. Серії і діаграми. Деякі спеціальні 

можливості. 



Лабораторне заняття7 Обробка даних в MS Excel 

Робота з таблицями: вставлення діаграм, копіювання, перенесення фрагментів таблиць, 

форматування комірок, нумерація сторінок, вставлення формул 

 

8-й тиждень 

Лекція 8 Апаратні інтерфейси обчислювальних машин Промислові мережі 

Паралельний інтерфейс, послідовний інтерфейс, безпровідні інтерфейси, послідовні шини USB і 

FireWire.. Інтерфейси пристроїв збереження. Інтерфейси комп’ютерних мереж. Допоміжні 

послідовні інтерфейси і шини. Промислові мережі Пристрої обміну даними 

Лабораторне заняття 8 Обробка даних в MS Excel 

Робота з таблицями: вставлення діаграм, копіювання, перенесення фрагментів таблиць, 

форматування комірок, нумерація сторінок, вставлення формул. Видача завдання на ДКР в 

частині MS Excel  

 

9-й тиждень 

Лекція 9 Базова апаратна конфігурація. Забезпечення інтерфейсу користувача 

Архітектура і структура комп’ютерів. Принцип програмного керування. Основні 

характеристики комп’ютерів. Внутрішні пристрої системного блоку: материнська плата, 

жорсткий диск, дисковод гнучких дисків, дисковод компакт-дисків, відеокарта (відеоадаптер), 

звукова карта. 

Лабораторне заняття 9 Забезпечення інтерфейсу користувача системи Windows 

Режими роботи з комп’ютром. Види інтерфейсу користувача. Забезпечення автоматичного 

запуску. Системна область диску. Базова система введення-виведення BIOS. Недискові 

операційні системи. Принцип організації файлової системи. Циліндр, сектор, кластер. FAT-

таблиці. 

 

10-й тиждень 

Лекція 10 Службове програмне забезпечення системи Windows. Основні службові програми 

Windows. Обслуговуваня жорских дисків. Диспетчер завдань. Перевірка диска. Очищення диска. 

Дефрагментація диска. Архівація диска. Відновлення системи. Таблиця символів. Калькулятор. 

Блокнот. Paint. WordPad. Буфер обміну. 

Лабораторне заняття 10 Службове програмне забезпечення системи Windows 

Практичне відпрацювання інформації отриманої на лекції 10 

 

11-й тиждень 

Лекція 11 Растрові графічні редактори. Adobe Photoshop 

Поняття «растрове зображення». Особливості, параметри і формати растрових зображень; 

Призначення і склад програми Adobe PhotoShop. Налаштування інтерфейсу програми. Поняття 

«робочий простір». Персоналізація робочого простору. Панель інструментів, логіка організації 

меню, огляд функцій меню. Кольорові панелі. Огляд панелі інструментів. Розмір фото Image 

Size, Canvas Size. Швидкий доступ. Інструменти виділення областей зображення. Шари. Меню 

Виділення. Способи та інструменти виділяють зображення. Поняття шару. Управління 

шарами 

Лабораторне заняття11  Adobe Photoshop 



Видача завдання на ДКР в частині Adobe Photoshop. Практичне відпрацювання інформації 

отриманої на лекції 11 

 

12-й тиждень 

Лекція 12 Пошук інформації в мережі Internet 

Глобальна мережа, Які необхідні умови роботи у глобальній мережі, WWW, (World Wide Web), 

гіпертекст, веб-cторінка, веб-сайт, Інтернет-портал, (веб-)браузер. Правила пошуку 

інформації. 

Лабораторне заняття12  Пошук інформації в мережі Internet 

Практичне відпрацювання інформації отриманої на лекції 12 

 

13-й тиждень 

Лекція 13 САПР, 3D, CAD. CAM 

Загальні відомості про САПР.  САПР в автоматизованому виробництві. Основні поняття та 

визначення автоматизованого проектування. Програмно-методичні комплекси. Технічне 

забезпечення процесу проектування. Роль комп’ютерного моделювання та прототипіювання. 

Загальні відомості про CAD, CAM, CAE, PDM. 

Лабораторне заняття 13  Adobe Photoshop 

Інструмент Текст.  Створення стандартного друкованого документа А4. Використання 

лінійок для налаштування макета, прив'язка до лінійок. Використання інструментів Чарівна 

паличка і Швидке виділення для виділення об'єктів. Трансформування, поворот, віддзеркалення 

зображення. Інструмент Ластик, настройка параметрів.  Маски і методика роботи з ними. 

Створення монтажу на основі декількох зображень.  Корекція кольору. Використання 

кольорокоректуючі каналів. Фільтри в Photoshop. Перетворення кольорової фотографії в чорно-

білу.  

 

14-й тиждень 

Лекція 14 Векторні графічні редактори. CorelDRAW 

Характеристика векторних зображень.  Переваги та недоліки векторної графіки.  Структура 

векторних зображень.  Комплект Сorel Draw.  Інтерфейс програми: стрічка меню, вікно 

документа, робоча сторінка. Панелі інструментів: стандартна та панель графіки. Панель 

властивостей, навігатор, екранна палітра кольорів, приєднувані вікна. 

Лабораторне заняття 14 CorelDRAW 

Практичне відпрацювання інформації отриманої на лекції 14. Створення простих елементів: 

круг, квадрат, лінія. Трансформації елементів. Використання кольорів. Використання шарів. 

 

15-й тиждень 

Лекція 15 HTML, браузер. 

Структура Веб-документу– head, title, body. Базові теги роботи з текстом. Посилання. 

Зображення та їх обтікання. Фон і колір тексту всього документу - body, background, text.  СSS 

таблиця. Інтернет браузери. 

Лабораторне заняття 15 CorelDRAW 

Практичне відпрацювання інформації отриманої на лекції 14.Видача завдання на ДКР в частині 

CorelDRAW та його розробка.  

 



16-й тиждень 

Лекція.16 Пакет для презентацій PowerPoint  

Створення та збереження презентацій в середовищі PowerPoint. Робота з презентацією в 

середовищі: вставка таблиць, діаграм, звуків, гіперпосилань, вибір ефектів анімації.. 

Лабораторне заняття 16 Пакет для презентацій PowerPoint 

Практичне відпрацювання інформації отриманої на лекції 16. Видача завдання на ДКР в частині 

PowerPoint 

 

17-й тиждень 

Лекція 17 Промислова автоматика  

Відмінність промислової автоматики від побутової електроніки. Сертифікати і стандарти. 

Програмовані логічні контролери (PLC). Панелі оператора промислові. Лічильники. Таймери. 

Універсальні прилади. Промислові блоки живлення. Регулятори потужності тиристорні. 

Контролери датчиків. GSM контролери. Датчики положення і переміщення. Енкодери. 

Промисловий комп'ютер. Захищені планшети. Тракові комп'ютери. Носимі комп'ютери. 

Термінали збору даних (мобільні комп'ютери)  

Лабораторне заняття 17 Пакет прикладних програм MS Office  

Складові пакету Microsoft Office. Призначення програм, які входять до складу пакету Microsoft 

Office.Створення та редагування документів в Microsoft Office Word. Збереження документів 

та вибір типу файлу. Робота з текстом Microsoft Office Word: вставка об’єктів (список, 

виноска, колонтитул, буквиця, примітка, символ), копіювання, перенесення фрагментів 

тексту, форматування абзаців, нумерація сторінок, вставка таблиць. 

 

18-й тиждень 

Лекція 18  Парадигма інформаційного суспільства 

Роль інформаційних технологій у сучасному світі. Соціально-економічні аспекти розвитку 

інформаційних технологій. Мінімізація матеріального виробництва. Максимізація 

інформаційного виробництва. Штучний інтелект та експертні системи. Віртуальна 

реальність. Інформаційні технології у виробництві та споживанні. Перспективи розвитку 

Інтернет-технологій. Майбутнє комп’ютерних технологій.  

Лабораторне заняття 18.Здавання домашньої контрольної роботи по створенню 

документів у Microsoft Office 

6. Самостійна робота студента 

Види самостійної роботи: 

6.1 Розробка і оформлення Домашньої контрольної роботи  відповідно до індивідуального 
завдання (всього – 28 год.). 

6.2 Підготовка до екзамену – 6 год. 

6.3. Проходження (МКР)- 5 год. 

6.4 Підготовка до лекцій – 0,5 години на кожну лекцію (всього – 9 год.) – вивчання додаткових 
матеріалів за наступною програмою: 

1) Архітектура і структура комп’ютерів 

2) Принцип програмного керування 

3) Основні характеристики комп’ютерів 

4) Материнська плата 



5) Жорсткий диск 

6) Відеокарта 

7) Звукова карта 

8) Оперативна пам’ять 

9) Енергонезалежна пам’ять CMOS 

10)  Шинні інтерфейси материнської плати 

11)  Функції мікропроцесорного комплекту (чіпсету) 

12)  Мікросхема ПЗП 

13)  Мікросхема BIOS 

14)  Маніпулятор «миша» 

15)  Графічний планшет 

16)  Сканер 

17) Лазерний принтер 

Політика та контроль 

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Політика навчальної дисципліни «Інформатика. Апаратне та програмне забезпечення 
обчислювальної техніки» є складовою частиною загальної політики в галузі якості КПІ імені 
Ігоря Сікорського і полягає у виконанні викладачем і студентами наступних принципів. 

 Відвідування лекцій і лабораторних занять є обов'язковим. Необхідність пропуску занять 
з поважних причин заздалегідь узгоджується з викладачем з вирішенням питання щодо 
форм відпрацювання пропущеного матеріалу. У разі пропуску занять через хворобу 
викладачеві надається медична довідка. 

 На лекціях і лабораторних заняттях обов'язковим є відключення телефонів. На заліках 
забороняється використання засобів зв’язку для пошуку інформації в інтернеті. 

 На лекціях і практичних заняттях студенти проявляють активність. На лекціях 
виникаючі питання задаються у відведений викладачем час.  На практичних заняттях 
питання вирішуються по мірі виникнення в діалогової формі. За активність студентів 
на заняттях викладач призначає заохочувальні бали. 

 Лабораторні заняття виконуються командами студентів (підгрупами) Захист 
виконання повного комплексу практичних занять здійснюється командою студентів на 
останньому занятті і є обов'язковою умовою допуску до екзамену. 

 Лабораторні заняття повинні бути виконані і захищені до початку екзаменаційної сесії. 
Перездачі іспиту допускаються не більше двох разів під час додаткової сесії.  

 Академічна доброчесність є базовим принципом освітнього процесу і підлягає 
беззаперечному виконанню викладачем і студентами. 

 Викладач є лідером і гарантом підготовки методичних матеріалів, навчання, контролю і 
поліпшення дисципліни на сучасному рівні з урахуванням вимог міжнародних стандартів 
з використанням кращої практики підприємств та університетів світу. 

 

8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

Поточний контроль проводиться за рішенням викладача в двох формах: експрес-опитування 
по темі попередньої лекції на початку лекції, опитування за темою заняття на початку 
практичного заняття. 
Календарний контроль: провадиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану 
виконання вимог силабусу. 
Семестровий контроль: екзамен. 
Умови допуску до семестрового контролю: захист виконання повного комплексу 
лабораторних занять та домашньої контрольної роботи. 



Розрахунок рейтингових балів 

 Активність на лекціях оцінюється ваговим балом – 1. Максимальна кількість балів на 

всіх лекціях складає: 1 бал × 18 = 18 балів.  

 Активність на лабораторних заняттях оцінюється ваговим балом – 1 бал. 

Максимальна кількість балів за всі лабораторні заняття складає: 1 бал × 18 = 18  балів.  

 Виконання Домашньої контрольної роботи -  9 балів 

 Модульна контрольна робота – 5 балів 

 Розмір стартової шкали складає: RC=18 + 18+ 9 + 5 = 60 балів. 

 Розмір екзаменаційної шкали складає: RE=40 балів. 

 Розмір шкали рейтингу складає: R=100 балів. 

 

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:  
Кількість балів Оцінка 

100-95 Відмінно 

94-85 Дуже добре 

84-75 Добре 

74-65 Задовільно 

64-60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 

Не виконані умови допуску Не допущено 

9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

Перелік індивідуальних завдань (тематики) виконання домашньої контрольної роботи: 

1. Історія розвитку інформатики та комп’ютерної техніки.  
2. Розвиток інформаційних технологій в Україні.  
3. Програмне забезпечення для боротьби з комп’ютерними вірусами.  
4. Призначення та використання програм-архіваторів.  
5. Технічні засоби обробки інформації.  
6. Покоління мікропроцесорів та їх основні технічні характеристики.  
7.Використання периферійних пристроїв ПК.  
8.Програмне забезпечення комп’ютерів. Перспективи розвитку.  
9. Мультимедійні технології: стан та перспективи розвитку.  
10.Енергонезалежні запам’ятовуючі пристрої та їх характеристики.  
11.Порівняльні характеристики основних сімейств сучасних ОС (Windows, Linux, Android, MacOS, 
Solaris).  
12.Операційна система Windows 10.  
13.Операційна система Linux.  
14.Файлові підсистеми сучасних ОС (FAT, NTFS, EXT, UFS.)  
15.Основи створення презентацій у програмі Microsoft PowerPoint.  
16.Сучасні текстові редактори. Перспективи розвитку.  
17.Технологія створення документів у середовищі текстового  редактора Microsoft Word.  
18.Використання стилів та колонтитулів, таблиць при підготовці професійно оформлених 
документів у Microsoft Word.  
19.Використання вбудованих функцій Microsoft Excel  у професійний діяльності.  
20.Використання засобів аналізу даних в Microsoft Excel.  
21.Основи роботи з програмами-браузерами.  
22.Принципи організації комп’ютерних мереж.  
23.Локальні комп’ютерні мережі та їх можливості.  
24.Методи та способи підключення до мережі Internet.  
25.Глобальна мережа Internet як джерело інформації для професійної діяльності.  
26.Перспективи розвитку інформаційних технологій.  



27.Використання хмарних технологій.  
28.Основи безпечної роботи в мережі Internet.  
29. Використання  графічних редакторівPhotoshop та Paint для редагування растрових 
зображень. 
30. Використання  Electronic Workbench для моделювання електричних схем. 
 

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): 

Складено 

 к.т.н, доц. Мінаковим Сергієм Миколайовичем. 

Ухвалено кафедрою смарт технологій з'єднань та інженерії поверхонь 
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Погоджено Методичною комісією Інституту матеріалознавства та зварювання ім. Є.О. 
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