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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників  
Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів - 3 
Галузь знань 

(шифр, назва) 
Вибіркова 

 

 
Спеціальність 

ОО2 
Рік підготовки: 

 

- 

2-й  
 Семестр 

Загальна кількість годин –90 
3-й  

Лекції 

Тижневих годин для денної 
форми навчання: 
аудиторних –2 
самостійної роботи студента –
3 

Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: 

бакалавр 

16 год.  

Практичні, семінарські 
16 год.  

Лабораторні 
 год.  год. 

Самостійна робота 
58 год.  

ІНДЗ:  
Вид контролю: залік 

 
Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 
становить: 

для денної форми навчання –1:1 
 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Мета:навчити студентівоснов роботи з комп’ютерними програмами у навчальній і 
науково-дослідній роботі.  

Завдання:формування системи знань про різні види комп’ютерних програм для 
навчально-наукової роботи;вивчення інструментарію програмного забезпечення; 
підготовка студентів до використання сучасних комп’ютерних технологій для розв’язання 
на високому рівні навчальних і наукових завдань в своїй предметній галузі. 

В результаті вивчення даного курсу студенти повинні 
 знати:послідовність опрацювання даних у комп’ютерних програмах; 

особливості використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій; 
можливості і основні сфери використання сучасних комп’ютерних систем в освіті та 
науці; 

 вміти:упорядковувати та систематизувати інформацію на ПК; вводити дані 
у програмне середовище; вводити і редагувати текстові дані; використовувати сучасні 
мережні технології для пошуку інформації, співробітництва у наукових студентських 
дослідженнях; графічно і статистично інтерпретувати дані; установлювати потрібні для 
науквої роботи комп’ютерні програми; створювати прості веб-сторінки; перетворювати і 
формувати якісні фото- та відеоматеріали. 
 
 



3. Програма навчальної дисципліни. 
 

Тема 1. Адміністрування ПК,  впорядкування файлів у Total Commander. Панель 
управління ПК, можливості встановлення й видалення програм, облікові записи і паролі 
користувачів. Визначення конфігурації системи. Автозапуск, основні програми: 
Autoruns.exe; RegOrganizer.Необхідність чистки та оптимізації реєстру.Пошук, групове 
перейменування і систематизація файлів у програмі TotalCommander. Робота з 
діалоговими вікнами налаштування програми.  

Тема 2. Принципи набору, форматування і редагування наукового тексту у Microsoft 
Word. Форматування тексту. Меню“Головне” з підменю “Вставкa”, “Шрифт”, “Абзац”, 
“Знайти/Замінити”. Меню “Розмітка сторінки” і редагування колонтитулів, 
“Рецензування”,“Вигляд”, “MathType”. Діалогове вікно Символів.Формування списку і 
сортування тексту. Вставка таблиці і її форматування. Формули. Вставка рисунку у 
текстовий файл і його редагування.Правила оформлення списку використаних джерел. 

Тема 3. Методика розпізнавання текстів у програмі ABBYYFineReader. 
Застосування програми Stdu. Робота з діалоговим вікном «Налаштування» у 
FineReader.Виставлення параметрів розпізнавання текстів і рисунків. Параметри 
редагування текстів. Установлення й можливості програми Stdu Viewer. 

Тема 4. Інструментарій для створення графічних зображень у CorelDraw.Графічні і 
растрові зображення. Принципи рисування графічних зображень. Послідовність створення 
і дизайн блок-схем. Інструментарій для виготовлення спеціальних графічних рисунків і 
карт. Застосування графічних рисунків у різних галузях наукових досліджень. 

Тема 5. Інструментарій для редагування растрових зображень в Adobe Photoshop. 
Растрові зображення, їхня роздільна здатність. Коригування неякісних зображень. Робота 
з об’єктами на зображеннях: можливість їх додавання та віднімання.  

Тема 6. Динамічні зображення в gif-аніматорі. Робота з відеофайлами. 
Використання програм-аніматорів для відображення динаміки явищ, фізичних процесів. 
Створення динамічних зображень у EasyGIF-аніматорі. Можливiсть знімання відео з 
екрану у програмі Bandicam. Інструментарій для редагування відео (додавання, віднімання 
кадрів) у програмі VirualDab. Різниця у форматах .avi, .mp4, .3gp. 

Тема 7. Електронні таблиці Microsoft Excel.Візуалізація даних. Параметри та основні 
інструменти Excel. Створення електронних таблиць й обчислення даних в них. Створення 
вкладених функцій. Діаграми: типи, редагування і налаштування. Отримання зовнішніх 
даних. Аналіз даних. 

Тема 8. Структура web-сторінки та основні теги мови HTML5.Формати та стилі 
тексту. Мова CSS. Розміщення рисунків, аудіо та відео контенту на сторінці. 

 
 

4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових модулів 
і тем 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

Усьо
го  

у тому числі Усьог
о  

у тому числі 
л п л інд ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Тема 1. 
Адміністрування ПК,  
впорядкування файлів 
у Total Commander. 

10 2 2   6 

      

Тема 2. Принципи 
набору, форматування 
і редагування 
наукового тексту у 

 
12 

 
2 

 
2   8 

      



Microsoft Word. 
Тема 3. Методика 
розпізнавання текстів 
у програмі 
ABBYYFineReader. 

11 2 2   7 

      

Тема 4. 
Інструментарій для 
створення графічних 
зображень у 
CorelDraw. 

12 2 2   8 

      

Тема 5. 
Інструментарій для 
редагування 
растрових зображень 
в Adobe Photoshop. 

12 2 2   8 

      

Тема 6. Динамічні 
зображення в gif-
аніматорі. Робота з 
відеофайлами. 

11 2 2   7 

      

Тема 7. Електронні 
таблиці Microsoft 
Excel.Візуалізація 
даних. 

 
10 

 
2 

 
2    

6 

      

Тема 8. Структура 
web-сторінки та 
основні теги мови 
HTML5. 

12 2 2   8 

      

Усього годин 90 16 16   58 
      

 
 

5. Теми семінарських і практичних  занять 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Ознайомлення з функціями панелі керування. Зміна кольору та 
систематизація файлів у Total Commander. 

2 

2 Редагування заданого наукового тексту. Набір формул. 
Формування списку літератури. 

2 

3 Розпізнаванняі редагування заданого наукового тексту з растра з 
використанням програми ABBYYFineReader. 

2 

4 Створення графічної схеми послідовності наукових досліджень у 
CorelDraw. Створення заданого для певної спеціальності студентів 
рисунку. 

2 

5 Коригування неякісних світлин,  додавання та віднімання об'єктів 
на зображеннях.  

2 

6 Створення gif та відеомонтажні технології для відображення 
динаміки явищ.Монтаж заданого відео. 

2 

7 Створення електронних таблиць,  діаграм і обчислення даних у 
MSExcel. 

2 

8 Створення найпростішої власної web-сторінки у html, розміщення 
інформації про себе, форматування тексту,  зміна кольору 
шрифту. Розміщення рисунків, аудіо та відео контенту на 
сторінці. 

2 



 Разом 16 
 

 
 
 
 
 

6. Самостійна  робота 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Вплив інформатизації на сферу освіти і науки. Інформаційні та 
комунікаційні технології. Дистанційні технології в освіті.  6 

2 Основні браузери для пошуку наукової інформації: переваги та 
недоліки пошукових систем. Технологія Wiki. Публікація 
науково-дослідної інформації в Internet.  

8 

3 Програми архіватори: переваги та недоліки. Архіватор 7zip. 7 
4 Створення ілюстративних матеріалів редакторами векторної 

графіки. Створення візитки. 8 

5 Створення ілюстративних матеріалів редакторами растрової 
графіки. 8 

6 Створення  презентації   в  програміMicrosoft  Office  Power  Point  
зі  спецефектами:  вибір  дизайну  слайду, оформлення заголовку, 
використання макету, вставка рисунків, робота з їх форматом, 
анімації, переходи.  

7 

7 Інтерактивна дошка в організації навчально-виховного процесу.  
6 

8 Помістити на власній створеній веб-сторінці інформацію про свої 
уподобання, домашніх улюбленців, прочитані книги тощо.  8 

 Разом  58 
 

7. Індивідуальні завдання 
 

1. Відзначити файли різного типу різними кольорами у Total Commander. 
2. Створити вступний розділ майбутньої наукової роботи зі структурними 

елементами: об’єкт, предмет дослідження, мета, завдання, методи дослідження, 
наукова новизна, практичне значення роботи. Додавання 5 джерел літератури з 
наукової тематики. 

3. Розпізнати текст на англійській мові. 
4. Створити векторний рисунок-емблему; буклет про наукову діяльність з рисунками. 
5. Створити тематичний колаж із растрових зображень. 
6. Створити динамічний рисунок gif, який відображає динаміку вибраного об’єкта чи 

явища. 
7. Занести значення кутів у градусах в MSExcel і нарисувати розу-діаграму. 
8. Помістити на власній створеній веб-сторінці інформацію про країни подорожей та 

відвідані місця в Україні 
 

8. Методи навчання 
Пояснювально-ілюстративний, проблемного викладу, репродуктивний, дискусійне 

обговорення проблемних питань. 
 

9. Методи контролю 



1) проведення експрес-опитування на практичних заняттях за питаннями у рамках 
кожної теми дисципліни; 2) перевірка результату опрацювання завдань для практичних 
завдань і самостійної роботи;  3) виконання тестових завдань. 

 
10. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8     
10 10 10 10 10 10 10 30     

Т1, Т2 ... Т11 – теми  
 

Шкала оцінювання 
 

Оцінка в 
балах 

Визначення Національна шкала 
Іспит Залік 

90-100 Відмінно Відмінно 

Зараховано 
81-89 Дуже добре Добре 
71-80 Добре 
61-70 Задовільно Задовільно 
51-60 Достатньо 
26-50 

Незадовільно з 
можливістю 

повторного складання Незадовільно 

Не зараховано з 
можливістю повторного складання 

 
0-25 

Незадовільно з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

Не зараховано з 
обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

 
 

11.Методичне забезпечення. 
 

1. ABBYYFineReader 11. Руководство пользователя. – ABBYY, 2011. – 116 с. 
2. Adobe PhotoshopCS3. Руководство пользователя. – Adobe, 2013. – 735 с. 
3. Байрак Г.Р. Векторна графіка у картографуванні: Навч-метод. посібн. /Г.Р.Байрак, 

О.С.Коссак. – Львів: ЛНУ ім.І.Франка, 2013. – 80с. 
4. БХВ-Петербург, 2011. – 416 с. 
5. Дронов В. А.  HTML 5, CSS 3 и Web 2.0. Разработка современных Web-сайтов. – 

СПб.:   
6. Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. для студентів, 

курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. А. Є. Конверського. – К.: Центр учбової 
літератури, 2010. – 352 с. 

7. Стоцкий Ю., Васильев А., Телина И. Office 2010. Самоучитель. – СПб.: Питер, 2011. 
– 432 с. 

8. Яковлев В. Анализ данных. Практикум. Учебноепособие. – LAP Lambert Academic 
Publishing, 2016. – ISBN: 978-3-659-93445-2. 
 

 



 
12. Рекомендована література. 

1. CorelDRAW Graphics Suite X4. Руководство CorelDRAW: Советы экспертов //Corel 
Corporation. – 2008. – 112 с. 

2. CorelDRAW Graphics Suite X6. Руководство // Corel Corporation. – 2013. –  346 c. 
3. CorelDRAW X3 Graphics Suite: Programming Guide for VBA // Corel Corporation. – 2005. – 

101с. 
4. Анализ статистических данных с использованием MS Excel для Office XP. М.: БИНОМ, 

2005. – 296с. 
5. Берлянт А.М. Образ пространства: карта и информация. –М.:Мысль, 1986. 
6. Волков В.Б. Понятный самоучитель Excel 2010. – СПб, 2010. – 256 с. 
7. Геоинформатика: учеб. для студ. вузов / Е.Г. Капралов, А.В. Кошкарев, В.С. Тикунов и 

др.Под ред. В.С. Тикунова. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 480с. 
8. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис : загальні вимоги та 

правила складання (ГОСТ 7.1– 2003, IDT). – Видання офіційне. –  К. : 
Держспоживстандарт України, 2007. –124 с. 

9. Компьютернаяграфика:  PhotoshopCS2,  CorelDrawX3,  IllustratorCS2.  СПб.: Питер, 2006. – 
986с.  

10. Леонов В. Простой и понятный самоучитель Word и Excel. 2-е изд-е.  – М., 2016. – 352 с. 
11. Молочков В. П., Петров М. Н. Компьютерная графика. Учебник для вузов. 2-е издание. – 

СПб.:  Питер, 2009. – 816 с. 
12. Мороз І. В. Структура дипломних, кваліфікаційних робіт та вимоги до їх написання, 

оформлення і захисту . / І. В. Мороз. – К.: Т-во «Знання», 1997. –  56 с.  
13. Родигин Л.А. Информационные технологии в гостиничном и туристском менеджменте.- 

М.: РИБ «Турист», 1997. 
14. Романчиков В.І. Основи наукових досліджень: навч. посібник. – К.: Видавництво «Центр 

учбової літератури», 2007. – 254 с. 
15. Сонмез Д. Путь программиста. – СПб.: Питер, 2016. – 448 с. – (Серия «Библиотека 

специалиста»). –  ISBN 978-5-496-01915-6 
16. Федотова Е.Л., Федотов А.А. Информационные  технологии  в  науке  и  образовании  : 

учеб.пособие. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2012. – 336 с. 
17. Чепмен Дженни, Чепмен Найджел Цифровые графические инструменты. – М.: Вильямс, 

2007. – 656. 
18. Шатунова  О.В.  Информационные  технологии:  Учебное  пособие  /  О.В. Шатунова. – 

Елабуга: Изд-во ЕГПУ, 2007. – 77 с. 
 
 

13. Інформаційні ресурси 
1. https://free-software.com.ua/video-editor/virtualdub/ 
2. www.buklib.net 
3. Гавриш  С.В.  Использование  мультимедийных  презентаций    в образовательном 

процессе / http://g-sv.ru/drupal/node/3  
4. Крутій К.Л. Основні вимоги до мультимедійних презентацій для педагогів і дітей / 

http://www.ukrdeti.com/metodrabota/mr4_1.html 
5. Мастер-класс для начинающих пользователей интерактивной доски на портале  «Сеть  

творческих  учителей». Інтрнет-ресурс. Точка доступу: http://www.it-
n.ru/communities.aspx?cat_no=108426&tmpl=com 

 
 
 
 
 

Автор _____________________     /   Байрак Г.Р. / 


