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1. Опис навчальної дисципліни 

 

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни “Інформатика і програмування”) 

 

Найменування показників 

Галузь знань, 

спеціальність, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів – 4, 3 
Галузь знань: 

10 Природничі науки
 Денна форма навчання 

Модулів – 1, 1 

Спеціальність: 

102 Хімія 

Вибіркова 

Змістових модулів – 3, 3 Рік підготовки – другий 

Загальна кількість годин – 120, 

90 
Семестр – 3, 4 

Тижневих годин: 

аудиторних – 4, 2 

самостійної роботи – 3,5,  3,625 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр 

Лекції – 32, 0 год 

Лабораторні – 32, 32 год 

Самостійна робота – 56, 58 год 

Вид контролю – залік, залік 

 

Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи 

становить – 0,965. 
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Мета та завдання навчальної дисципліни 
Метою і завданням навчальної дисципліни "Інформатика і програмування" є 

ознайомлення з теорією і практикою роботи на персональному комп’ютері з сучасним 
програмним забезпеченням. 

Предмет навчальної дисципліни "Інформатика і програмування" включає таке 
програмне забезпечення: операційні системи, текстові редактори, редактори хімічних та 
математичних формул, електронні таблиці, редактори презентацій, графічні редактори, 
програми для роботи в комп’ютерних мережах та мови програмування. 

Вимоги до знань та вмінь. 

Студент повинен знати:  
- правила техніки роботи в обчислювальній лабораторії;  
- структуру та принцип роботи персонального комп’ютера та периферійних 

пристроїв; 
- основи роботи операційних систем; 
- основи роботи оболонок операційних систем;  
- основи роботи текстових редакторів; 
- основи роботи редакторів математичних формул; 
- основи роботи редакторів хімічних формул; 
- основи роботи електронних таблиць; 
- основи роботи редакторів презентацій; 
- основи роботи графічних редакторів; 
- основи пошуку інформації в мережі Інтернет; 
- основи роботи з електронною поштою; 
- основи написання програм; 
Студент повинен вміти:  
- створювати файли та директорії;  
- копіювати, переносити, перейменовувати, видаляти файли та директорії;   
- архівувати та розархівовувати файли; 
- створювати та форматувати згідно вимог текстові документи; 
- вставляти в текст таблиці різної конфігурації, об’єкти, створені іншими 

програмними продуктами, в т.ч. графічними редакторами; 
- створювати та редагувати математичні та хімічні формули; 
- проводити розрахунки за допомогою стандартного набору математичних операцій 

та функцій в електронних таблицях; 
- проводити статистичну обробку даних; 
- будувати графіки різних конфігурацій та форматувати їх згідно вимог; 
- редагувати та обробляти за допомогою математичних та статистичних функції 

графіки різних видів складності; 
- створювати рисунки різних форм складності з використанням координатної сітки 

та направляючих; 
- комбінувати та згруповувати графічні об’єкти між собою та з текстом; 
- редагувати графічні об’єкти за допомогою інструмента “вузол” та групи команд 

“перетворення”; 
- експортувати графічні зображення в різні стандарти;  
- створювати комп’ютерні програми для обробки експериментальних даних із 

використанням різних типів операторів вводу-виводу інформації, організації 
циклів, умовних та безумовних переходів, масивів, підпрограм, функцій 
користувача; 

- знаходити інформацію в мережі Інтернет за ключовими словами на пошукових 
серверах та в електронних базах даних; 

- створювати, відправляти та приймати листи по електронній пошті, в тому числі з 
приєднаними файлами. 

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Нормативна навчальна дисципліна 
"Інформатика і програмування" є базовою для вивчення ряду спеціальних дисциплін, курсу 
"Математичні методи в хімії" та проходження навчальної практики після 2-го курсу.  
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Програма навчальної дисципліни 

ІІІ СЕМЕСТР 

 

Змістовий модуль 1. 

Будова і принцип дії комп’ютера. Операційна система та оболонки операційних систем. 

ТЕМА 1. Принцип роботи ЕОМ. Будова комп’ютера. Види програмного 

забезпечення. Операційна система MS-DOS. 

Лекція 1. Вступ. Принцип роботи ЕОМ. Будова комп’ютера. Види програмного 

забезпечення. Операційна система MS-DOS. 

Вступ. Коротка історія розвитку обчислювальної техніки. Принцип будови ЕОМ та 

система числення комп'ютера. Два види комп'ютерного забезпечення: апаратна частина та 

програмне забезпечення. Огляд архітектури IBM PC. Системна шина. Центральний 

мікропроцесор (основні характеристики мікропроцесорів). Пам'ять (постійна та оперативна 

пам'ять). Відеосистема (основні характеристики відеосистем, типи відеоадаптерів). Клавіатура 

(структура клавіатури, основні функції різних клавіш та груп клавіш). Магнітні, лазерні та інші 

типи носіїв інформації. Порти персонального комп'ютера. Друкуючі пристрої (різні типи 

друкуючих пристроїв, їх принцип дії). Миша. Системне та прикладне пpoграмнe забезпечення 

IВМ PC. Операційні системи, оболонки операційних систем, текстові редактори, графічні 

редактори, бази даних, електронні таблиці, броузери інтернету, програми перегляду 

електронної пошти, ігри, наукові розрахункові програми. 

Поняття "файл" і "директорія'". Ім'я та розширення файла. Знаки пунктуації. Перехід з 

диска на диск. Шлях доступу до файла. Команди перегляду дати (date) і часу (time), перегляду 

вмісту директорії (dir), створення нової директорії (md), переходу з директорії в директорію 

(cd), очищення екрана (cls). Форматування дискет, створення системної дискети. Команди, що 

стосуються роботи з файлами: створення нового файла (copy con), перегляд вмісту файла 

(type), копіювання файла (copy), перейменування файла, (геn), видалення файла (del). Поняття 

про знаки глобальної заміни ? і *. Запуск програм на виконання з операційної системи. 

Лабораторна робота 1. Техніка безпеки. Робота периферійних пристроїв. 
1. Правила роботи та техніка безпеки в лабораторії.  

2. Робота пристроїв вводу-виводу інформації та периферійних пристроїв.  

3. Контрольне опитування. 

Лабораторна робота 2. Операційна система MS-DOS. 
1. Створення власної директорії та файлів.  

2. Робота з файлами та директоріями (копіювання, перейменовування, переміщення, 

видалення), в т.ч. з використанням знаків глобальної заміни. 

3. Контрольне опитування. 

Завдання для самостійної роботи (4 год)  

1. Ознайомлення з принципами роботи друкарок різних типів, сканеру, модему, зовнішньої 

пам’яті. 

2. Розширення можливостей команд операційної системи MS-DOS за допомогою ключів 

(символ /). 

ТЕМА 2. Оболонки операційної системи. Архіватори. Антивірусні програми.  

Лекція 2. Оболонки операційної системи. 

Оболонка операційної системи Total Commander. Інформація про файли, яку видають 

оболонки операційної системи: назва та розширення, розмір, дата та час створення файла. 

Створення нового файла. Структура панелей. Переміщення курсору (переміщення в вікні, між 

вікнами, перехід з диска на диск). Виділення файлів: дія клавіш [insert], сірий [+] і сірий [-]. 

Операції, які можна виконувати з файлами та директоріями за допомогою нижнього меню. 

Архівування та розархівовування файлів. Віруси та антивірусні програми. 

Лабораторна робота 3. Оболонка операційної системи Total Commander. 
1. Робота з файлами та директоріями (копіювання, переіменовування, переміщення, 

видалення), в т.ч. з використанням знаків глобальної заміни. 

2. Пошук файлів та директорій  

3. Контрольне опитування. 
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Лабораторна робота 4. Оболонка операційної системи Total Commander. 
1. Робота з файлами та директоріями (копіювання, переіменовування, переміщення, видалення), в т.ч. 

з використанням знаків глобальної заміни. 
2. Сортування файлів в директоріях. 

3. Контрольне опитування. 

Завдання для самостійної роботи  
1. Команди головного меню оболонки операційної системи Total Commander. 

2. Архівування та розархівовування файлів та антивірусні програми 

ТЕМА 3. Середовище Windows.  

Лекція 3. Елементи середовища Windows. Структура вікон програмних продуктів. 

Діалогові вікна. 
Оболонка операційної системи (середовище) Windows. Ім'я файла в середовищі 

Windows, поняття "папка" замість поняття "директорія", значки файлів та папок. Загальний 

вигляд середовища Windows після її запуску. Роль миші в функціонуванні середовища 

Windows. Панель задач та робочий стіл. Головне меню Windows (кнопка Start). Значення 

об'єктів, які є на робочому столі. Вікна на робочому столі, виклик та дія контекстного меню, 

поняття активного вікна, кнопки вікон на панелі задач. Структура вікна програмного продукту 

в середовищі Windows: рядок заголовка, рядок меню, панель інструментів, рядок стану, полоси 

прокрутки. Зміна розмірів вікна: кнопки мінімізації та розгортання вікна, кнопка відновлення 

вихідного розміру вікна, кнопка закриття вікна, горизонтальне. вертикальне та кутове 

розтягування вікна за допомогою миші, віконне меню. Робота в рядку меню, активні та пасивні 

команди, підменю, різні способи запуску команд на виконання. Діалогові вікна, їхні типи, 

інструментарій діалогових вікон: вкладки, поля вводу і поля списків, кнопки виконання 

команд, кнопки розкриття списків, повзунки, віконця в яких ставляться мітки, віконця 

альтернативних міток.  

Лекція 4. Робота з об’єктами в середовищі Windows  
Перегляд об'єктів у середовищі Windows: розкриття папок, використання провідника, 

виділення об'єктів, способи розміщення об'єктів у вікні, вигляд об'єктів та інформація про них, 

властивості об'єктів. Робота з об'єктами в середовищі Windows: копіювання, перенесення, 

видалення, переіменуваиия, створення нової папки, відміни операцій. Виконання команд за 

допомогою команд головного меню, піктографічного меню та комбінацій клавіш. Архівування 

та розархівовування файлів. Дії при зависанні комп'ютера. Антивірусні програми.  

Лабораторна робота 5. Середовище Windows. 
1. Паралельна робота з вікнами внутрішніх редакторів Paint та WordPad середовища Windows.  

2. Індивідуальне завдання №1. 

3. Захист індивідуального завдання 

4. Структура вікон програмних продуктів, команди головного і контекстного меню, 

піктографічне меню, інструментарій діалогових вікон 

5. Контрольне опитування 

6. Робота з файлами та директоріями за допомогою програми Windows Explorer 

7. Контрольне опитування 

Завдання для самостійної роботи 
1. Виконання команд в середовищі Windows за допомогою комбінацій клавіш.  

2. Архівування та розархівовування файлів. 

3. Налаштування роботи персонального комп’ютера за допомогою ресурсів Control panel 

Контрольні запитання до змістового модуля 1 

1. Принцип будови ЕОМ.  

2. Система числення комп'ютера. 

3. Мікропроцесор: призначення та принцип дії. 

4. Оперативна пам’ять: призначення та принцип дії. 

5. Материнська плата: призначення та принцип дії 

6. Системна шина: призначення та принцип дії. 

7. Контролери та адаптори: призначення та принцип дії. 

8. Жорсткий диск: призначення та принцип дії. 

9. Монітори: їхні види та характеристики. 
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10. Клавіатура: основні структурні частини, їхнє призначення. 
11. Миша: їхні види та принцип дії. 
12. Друкарки (принтери): їхні види та характеристики. 
13. Зовнішні носії інформації, їхні типи. 
14. Поняття файлу та директорії в операційній системі. 
15. Розширення файлу, його призначення. 
16. Поняття шляху до файлу, дерево директорій. 
17. Коренева директорія. 
18. Команда зміни диску в MS-DOS. 
19. Команда зміни директорії в MS-DOS. 
20. Команда створення директорії в MS-DOS. 
21. Команда створення файлу в MS-DOS. 
22. Команда копіювання файлу в MS-DOS, в тому числі з одночасним перейменовуванням. 
23. Команда переіменовування файлу та директорії в MS-DOS. 
24. Команда переміщення файлу в MS-DOS, в тому числі з одночасним перейменовуванням. 
25. Команди видалення файлу та директорії в MS-DOS. 
26. Команда перегляду вмісту файлу в MS-DOS. 
27. Команда перегляду вмісту директорії в MS-DOS. 
28. Робота з групами файлів (символи глобальної заміни * та ?). 
29. Головне меню оболонки операційної систем Total Commander. 
30. Переміщення курсору між панелями та в середині панелей в Total Commander. 
31. Робота з файлами та директоріями в Total Commander. 
32. Сортування файлів за різними критеріями. 
33. Пошук файлів та директорій 
34. Архівування та розархівовування файлів. 
35. Дерево папок у Windows Explorer. 
36. Особливості роботи з файлами у Windows Explorer. 
37. Команди головного меню середовища Windows. 
38. Робочий стіл та панель задач, їхні структурні елементи. 
39. Структура вікна програмного продукту в середовищі Windows. 
40. Переміщення та зміна розмірів вікон. 
41. Використання полос прокрутки у вікнах програмних продуктів та в діалогових вікнах. 
42. Копіювання та перенесення тексту та рисунків із вікна текстового редактора в графічний і 

навпаки. 
43. Інструментарій діалогових вікон. 
 

Змістовий модуль 2 
Текстовий редактор та редактори формул 

ТЕМА 4. Текстовий редактор Word 
Лекція 5. Створення та форматування документів  
Текстовий редактор Word. Основні поняття: документ, секція, абзац. Запуск редактора. 

Вигляд екрана після запуску Word: рядок назви документа, рядок меню, панель інструментів, 
лінійка, поле тексту, полоси вертикальної та горизонтальної прокрутки поля тексту, рядок 
стану. Переміщення у полі редактора (курсор, миші, клавіатура). Способи здійснення операцій: 
через меню, через віконця операцій, за допомогою комбінації клавіш. Операції над 
документами: створення нового документа, відкриття існуючого документа, запис документа, 
закінчення роботи з документом і з редактором. Способи представлення документа на екрані 
(звичайний, сторінковий, структурний, шкала збільшення-зменшення, висвітлення на увесь 
екран, висвітлення спеціальних форматуючих знаків). Виділення   фрагментів тексту. 
Редагування тексту (операції cut, copy і paste), режими пошуку та заміни, коректура  тексту. 
Форматування тексту: встановлення обмежень сторінки, форматування розмірів символів та 
вибір шрифтів, форматування абзаців. 

Лекція 6. Таблиці та структурні елементи документів. 
Створення таблиць у редакторі Word. Переміщення по таблиці та виділення певних 

кліток. Зміна розмірів стовпців та рядків таблиць. Додавання, видалення, розщеплення та 
об'єднання стовпців та рядків. Обрамлення та тінювання таблиць. Робота з текстом в 
багатоколонковому режимі. Використання рамок. Знайомство з графічними можливостями 
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редактора Word. Нумерація сторінок та можливість створення колонтитулів. Можливості 
вставки в документ різноманітних об'єктів. Робота з кількома документами одночасно. 
Підготовка документа до друку та його роздрук.  

Лабораторна робота 6. Текстовий редактор Word. 
1. Ввід та форматування тексту. 
2. Індивідуальне завдання №2. 
3. Захист індивідуального завдання 
4. Маркування та нумерація однорівневих та багаторівневих списків  
5. Індивідуальне завдання №3. 
6. Захист індивідуального завдання 
7. Створення та форматування таблиці  
8. Індивідуальне завдання №4. 
9. Форматування різного типу табуляцій  
10. Індивідуальне завдання №5. 
11. Захист індивідуального завдання 
12. Контрольне опитування. 

Завдання для самостійної роботи 
1. Виставляння параметрів сторінок в цілому документі та в окремих секціях. 
2. Вставляння в текст символів, відсутніх на клавіатурі. 
3. Форматування документа з нижніми та верхніми колонтитулами. 
4. Створення графічних об’єктів внутрішніми ресурсами редактора Word.  

ТЕМА 5. Редактори математичних та хімічних формул. 
Лекція 7. Редактори математичних формул Microsoft Equation та хімічних формул 

ISISDraw. 
Редактор Microsoft Equation. Запуск редактора з текстового редактора Word. 

Особливість піктографічного меню редактора формул Microsoft Equation. Набір та редагування 
математичних формул. Команди головного меню та діалогових вікон в Microsoft Equation. 

Редактор ISISDRAW. Запуск програми, вигляд екрана після запуску редактора. Рядок 
заголовку і головне меню. Особливості піктографічного меню. Редагування молекули. Різні 
способи вирівнювання та прив'язки об'єктів. Лінійка та координатна сітка редактора, їх 
модифікування. Різні способи представлення зв'язків (вказування кратності зв'язків, 
напрямленості зв'язків). Використання готових фрагментів формул, циклічні структури. 
Переміщення, копіювання, обертання, зміна розмірів, дзеркальне відбивання об’єктів. Два 
режими представлення тексту (текст в формулі та коментарі). Редагування скелету. Різні типи 
многогранників та ліній, їх редагування. 

Лабораторна робота 7. Редактор математичних формул Microsoft Equation  
1. Набір та форматування математичних формул. 
2. Індивідуальне завдання №6. 
3. Захист індивідуального завдання 

Лабораторна робота 8. Редактор хімічних формул ISISDraw  
1. Набір та форматування хімічних формул. 
2. Індивідуальне завдання №7. 
3. Захист індивідуального завдання 
4. Робота з базами шаблонів хімічних формул. Вставляння формул у текстовий документ. 
5. Контрольне опитування 

Завдання для самостійної роботи 
1. Точне копіювання формул, включно з форматуванням, з підручника з фізики. 
2. Написання рівнянь хімічних реакцій з ароматичними реагентами з їхнім наступним 

тестуванням “Хімічним інспектором” 

Контрольні запитання до змістового модуля 2 
1. Відкривання та зберігання документів. 
2. Виставляння параметрів сторінки для цілого документа та окремих секцій. 
3. Команда відміни попередніх операцій. 
4. Копіювання та переміщення фрагментів тексту. 
5. Команда пошуку. 
6. Команда заміни. Поодинока та глобальна заміна. Використання спеціальних символів. 
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7. Команда швидкого переходу по тексту документа. 
8. Різні режими перегляду документа на екрані комп’ютера. Особливості вибору масштабу в 

різних режимах перегляду. 
9. Піктографічнні меню редактора Word та можливості їхньої модифікації. 
10. Особливості роботи лінійки текстового редактора Word. 
11. Редагування верхнього та нижнього колонтитулів. Особливість колонтитулів для різних 

типів документів. 
12. Формування, перегляд та форматування зносок. 
13. Вставка розриву колонки, сторінки та секції. 
14. Вставка та редагування нумерації сторінок. 
15. Вставка символів в документ. 
16. Вставка різних типів посилань. Їхні особливості (підписи до рисунків і таблиць, 

формування списку літератури, назви розділів). 
17. Вставка в документ тексту з існуючого файлу. 
18. Вставка рисунків. Особливості вставки рисунків з галереї ClipArt та рисунків з файлів. 

Формати рисунків, які можна вставляти в текстовий редактор Word. 
19. Форматування шрифту (назва шрифту, розмір, стиль, ефекти, підкреслення, колір, 

положення, зміна міжсимвольного інтервалу та положення по висоті відносно рядка). 
20. Форматування абзацу (вирівнювання тексту по краях, відступи зліва, справа та абзацний 

відступ, вибір міжрядкового інтервалу всередині абзацу та інтервалу між абзацами. 
21. Форматування табуляцій (вибір положення табуляції в рядку, її тип та спосіб заповнення 

рядка між основним текстом та текстом після табуляції). Використання табуляції для 
оформлення сторінок змісту документу. 

22. Форматування границь тексту та затінення. 
23. Одноколонковий та баготоколонковий документ, зміна ширини колонок та міжколонкових 

відстаней, використання розділювальної лінії. 
24. Зміна регістру набору тексту. 
25. Створення та форматування списків. Маркерований та нумерований списки. Особливості 

створення та форматування багаторівневих списків. 
26. Автоформатування документу. Галереї стилів документів. 
27. Форматування рисунків (зміна розмірів рисунків, положення рисунку щодо тексту, 

обрізання країв рисунку, керування кольором, яскравістю та контрастом). 
28. Автоматична корекція тексту.  
29. Перевірка правопису. 
30. Налаштування параметрів роботи текстового редактора Word. 
31. Вставка таблиці в текстовий документ. 
32. Форматування таблиці за допомогою миші та діалогового вікна, яке викликається 

командою головного меню 
33. Вставка в таблицю додаткових рядків, колонок та комірок. 
34. Видалення з таблиці рядків, колонок та комірок. 
35. Об’єднання та розділення комірок. 
36. Автоматичне форматування таблиць. 
37. Застосування повторення заголовку таблиці при продовженні її на наступних сторінках. 
38. Перетворення таблиці в текст і навпаки. 
39. Сортування тексту в таблицях. 
40. Обрамлення таблиць. 
41. Можливості внутрішнього графічного редактора. 
42. Використання недрукованих символів під час форматування документу.  
43. Вставляння математичної формули редактора Microsoft Equation в текстовий документ. 
44. Особливості піктографічного та головного меню редактора математичних формули 

Microsoft Equation. 
45. Форматування відстаней між фрагментами формул. 
46. Форматування шрифту різних елементів математичних формул (функції, змінні, текст, 

символи, грецькі літери). 
47. Вибір розміру основного тексту математичної формули, верхнього та нижнього індексів, 

символів та символів в індексах. 
48. Особливості піктографічного меню редактора хімічних формули ISISDraw. 
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49. Різні способи вибору формул та їх фрагментів. 
50. Двохмірне та псевдотрьохмірне обертання формул. 
51. Редагування окремих атомів в складі формул за допомогою команд відповідного 

діалогового вікна (вибір елемента, його валентності, заряду, зв’язаних з ним атомів 
гідрогенів). 

52. Форматування хімічних зв’язків в молекулі, контроль правила валентності під час 
додавання до молекули нових зв’язків. 

53. Автоматичне рисування карбонових ланцюгів та додавання циклів різного розміру, в тому 
числі ароматичних. 

54. Написання рівнянь хімічних реакції. Використання “хімічного інспектора” для перевірки 
правильності складених рівнянь. 

55. Додавання до хімічних формул текстових коментарів та графічних об’єктів. 
56. Використання готових шаблонів хімічних формул. 
57. Використання координатної сітки під час створення хімічних формул. 
 

Змістовий модуль 3 
Електронні таблиці та побудова графіків 

ТЕМА 6 Електронні таблиці Excel 

Лекція 8 Обрахунки на робочому листі електронних таблиць Excel 
Електрониі таблиці, загальна характеристика роботи та призначення електронних 

таблиць. Електронні таблиці Excel. Запуск програми. Вигляд екрана після запуску електронних 
таблиць Excel: рядок назви, рядок меню, панель інструментів, поля назви комірки, рядок 
формули, рядки нумерації стовпців та рядків, полоси горизонтальної та вертикальної 
прокрутки поля аркуша таблиці, рядок закладок зошита, рядок стану. Способи вибору команд 
(за допомогою миші, команд меню, комбінації клавіш). Види курсору в полі аркуша та їх 
значення. Способи переміщення по аркушу, виділення комірок. Уведення даних. Типи 
постійних величини, які можна вводити в Excel. Форма запису математичних операцій. 
Редагування вмісту комірки. Операції над комірками (копіювання, переміщення, витирання), 
вставка додаткових комірок, зміна ширини стовпців та висоти рядків, форматування комірок за 

допомогою рядка вікон операцій та за допомогою команд головного меню. Автоматичне 
форматування таблиць. Режим нагляду за аркушем. Використання стандартних функцій, 
багатокроковість відкривання вікна. Побудова графіків: вибір комірок з даними за якими його 
будуватимуть, вибір типу графіка, вибір формату графіка, задавання осей графіка та інших 
структурних елементів, перегляд графіка на аркуші. Форматування різних елементів графіків: 
серія даних, підписи серій даних, координатні осі та підписи до них, поле графіку та 
координатна сітка, легенда. Динамічний зв’язок графіків та чисельної інформації, за якими 
вони будуються. Вставка графіків в текстові документи. Одночасне використання кількох 
аркушів зошита. Вставка та редагування графічних об'єктів. Підготовка аркуша до друку та 
його роздрук. 

Лабораторна робота 9. Редактор математичних формул Microsoft Equation  
1. Розрахунок статистичної обробки експерименту та побудова графіків. 
2. Індивідуальне завдання №8. 
3. Захист індивідуального завдання 
4. Табулювання математичних функцій та побудова графіків. 
5. Індивідуальне завдання №9. 
6. Захист індивідуального завдання 
7. Контрольне опитування 
Завдання для самостійної роботи  
1. Використання електронних таблиць Excel для обробки гравіметричного аналізу на 
лабораторній роботі з аналітичної хімії. 
2. Побудова графіків в електронних таблицях Excel для під час оформлення лабораторних 
робіт з фізики. 

ТЕМА 7. Програма Origin 

Лекція 10. Побудова і обробка графіків в програмі Origin 
Програма Origin. Ввід даних. Побудова графіків: вибір комірок з даними за якими його 

будуватимуть, вибір типу графіка, вибір формату графіка, задавання осей графіка, перегляд 
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графіка на аркуші. Додаткові можливості математичної обробки даних під час побудові 
графіків, різні типи екстраполяцій. Побудова графіків для серій даних з використанням 
комбінованих координатних осей. Ввід даних для трьохмірних графіків та їх побудова і 
редагування. Взаємозв’язок Excel та Origin. Експорт графіків в різні графічні формати. 

Лабораторна робота 10. Програма Origin  
1. Побудова та обробка графіків. 
2. Індивідуальне завдання №10. 
3. Захист індивідуального завдання 
4. Вставляння отриманих графіків в документ текстового редактора Word 
5. Контрольне опитування 

Завдання для самостійної роботи 
1. Використання програми Origin для побудови концентраційних трикутників Гіббса. 
2. Використання поліномів різного порядку для математичної обробки кривих. 

Контрольні запитання до змістового модуля 3 
1. Переміщення курсора по робочому аркушу електронних таблиць Excel. 
2. Рядок формул та робота його елементів. 
3. Ввід інформації в комірку. Відображення інформації в комірці та в рядку формули. 
4. Імпортування даних в електронні таблиці з текстових файлів. 
5. Особливості введення математичних виразів. Пріоритети математичних операцій. 
6. Маркер автоматичного заповнення. 
7. Заповнення комірок серіями даних за допомогою діалогового вікна, яке викликається 

командою головного меню (арифметична та геометрична прогресії, серія дат, автоматичне 
заповнення). 

8. Використання стандартних функцій (вибір типу функції (математичні і тригонометричні, 
статистичні, тощо) та самої функції). 

9. Різні способи вибору аргументу для функції. 
10. Змінний та фіксований адрес комірок під час використання маркера автоматичного 

заповнення для масових розрахунків. 
11. Сортування даних. 
12. Різні формати представлення чисельних даних в комірці. 
13. Вирівнювання та спосіб орієнтації тексту всередині комірок. 
14. Форматування шрифту. 
15. Обрамлення та затінення комірок. 
16. Вибір області даних для побудови графіку. 
17. Вибір типу та форми графіку. 
18. Підпис графіка, осей графіка, вибір положення легенди, ліній координатної сітки, підписів 

до серій даних. 
19. Форматування елементів графіка після його побудови. Діалогові вікна поля графіку, 

координатний осей, серії даних, координатної сітки. 
20. Можливість вставки тексту в область поля графіку. 
21. Імпортування даних в програму Origin з файлів різних форматів. 
22. Копіювання чисельних даних з електронних таблиць Excel, таблиць текстового редактора 

Word та із блокноту. 
23. Особливості структури проекту в програмі Origin (вікно з таблицями чисельних даних, 

вікно з переліком робочих файлів та вікна з графіками). 
24. Вибір області даних для побудови графіків. 
25. Вибір типу графіка. 
26. Особливість побудови трикутника Гіббса (колона Х, колона Y, колона Z). 
27. Форматування побудованих графіків. 
28. Аналіз побудованих графіків. 
29. Додавання до графіків тексту та елементарної графіки. 
30. Математична обробка даних під час побудови графіків. 
31. Типи екстраполяцій графіків. 
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IV СЕМЕСТР 
Змістовий модуль 1. 

Графічні редактори та редактори презентацій  

ТЕМА 1. Графічний редактор векторної графіки CorelDRAW.  
Лекція 1. Створення графічних об’єктів. Особливості піктографічних меню. 

Координатна сітка та напрямлюючі (ІІІ семестр). 
Графічні редактори, принцип роботи редакторів растрової та векторної графіки. 

Знайомство з роботою редактора векторної графіки CorelDRAW. Запуск редактора та вигляд 
екрана комп'ютера після його запуску. Особливості панелі інструментів (піктографічного 
меню) в редакторі CorelDRAW: основне піктографічне меню, палітра інструментів, 
піктографічне меню масштабування, піктографічне меню редагування тексту, палітра кольорів, 
піктографічне меню робочого поля. Створення нового документа та використання існуючих 
файлів з графічними об'єктами. Встановлення розмірів сторінки. Можливість використання 
допоміжних ліній, їх встановлення. Рисування геометричних фігур (прямокутник та квадрат, 
еліпс і коло, симетричні багатогранники та їх модифікації, спіралі, решітки). Рисування 
відрізків, кривих, ламаних та багатокутників "від руки" та в режимі кривих Безьє. 
Використання функцій меню масштабування.  

Лекція 2. Редагування графічних об’єктів (ІІІ семестр).  
Редагування графічних об'єктів: способи виділення об'єктів та їх обробка (видалення, 

переміщення, копіювання, збільшення та зменшення, обертання, нахил, створення 
дзеркального зображення); можливість точної обробки об'єктів за допомогою діалогових вікон. 
Згруповування та розгруповування об’єктів. Редагування форми об'єктів інструментами 
"вузол", "ніж" та "гумка". Два способи роботи з текстовими об'єктами: текст у графічному 
поданні та текст "у рамці". Робота з текстом у графічному поданні: форматування тексту, 
обробка тексту за допомогою інструментів "стрілка" та "вузол", розміщення тексту вздовж 
графічних об'єктів. Робота з текстом у рамці: зміна розмірів рамки, створення колонок, 
створення нового текстового блоку. Редагування кольору контурів та заповнення графічного 
об'єкта: моделі представлення кольорів у графічному редакторі CorelDRAW. Комбінування 
об’єктів. Знайомство зі спеціальними графічними ефектами (перспектива, оболонки, перехід 
одного об'єкта в інший, трьохмірні зображення, операції з контурами, лінзи). Робота з файлами 
та обмін даними. Підготовка до роздруку та роздрук графічних об'єктів. 

Лабораторна робота 1. Графічний редактор CorelDraw  
1. Створення рисунку за допомогою можливостей палітри інструментів та меню 
масштабування. Редагування рисунку за допомогою оператора “вузол”. 
2. Контрольне опитування 
3. Вставляння в рисунок тексту, редагування тексту, комбінування тексту з графічними 
об’єктами. 
4. Індивідуальне завдання №1 
5. Захист індивідуального завдання 
6. Можливості кольорового заповнення та редагування контурів. 
7. Згруповування/розгруповування та комбінування об’єктів. 
8. Контрольне опитування 
9. Редагування рисунка з допомогою направляючих та координатної сітки.  
10. Індивідуальне завдання №2 
11. Захист індивідуального завдання 
12. Застосування графічних ефектів. 
13. Контрольне опитування 

Завдання для самостійної роботи  
1. Створення привітальної листівки засобами графічного редактора. 
2. Створення рисунку з обов’язковим використанням комбінування об’єктів. 
3. Створення рисунку з одночасним використанням кількох шарів. 

ТЕМА 2. Редактор презентацій PowerPoint.  

Лекція 3. Редактор презентацій PowerPoint (ІІІ семестр). 
Редактор презентацій Power Point. Принципова відмінність від графічних редакторів. 

Використання шаблонів презентацій. Створення нової презентації: редагування тексту, вставка 
та редагування графічних об’єктів, робота із звуковими та відео файлами. Редагування 
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презентації та її перегляд. Запис презентації в форматі демонстрації та її запуск. Часові 
настройки (автоматична демонстрація і демонстрація керована доповідачем). 

Лабораторна робота 2. Редактор презентацій PowerPoint. 
1. Створення презентації “Power Point” з використання різних шаблонів та анімаційних 
ефектів, застосованих до текстів та графічних об’єктів. 
2. Індивідуальне завдання №3 
3. Захист індивідуального завдання 
4. Створення власного шаблону презентації 
5. Контрольне опитування 

Завдання для самостійної роботи  
1. Створення презентації на вільну тему. 

Контрольні запитання до змістового модуля 1 
1. Принципова відмінність між редакторами векторної та растрової графіки. 
2. Вибір графічних об’єктів та операції з ними за допомогою миші (переміщення, зміна 
розмірів, нахиляння та обертання). 
3. Зв’язок положення курсора миші з лінійками редактора та виствітлення його координат в 
рядку стану. 
4. Редактор вузлів, його дія на криві, прямокутники, еліпси, багатокутники, спіралі та 
решітки. 
5. Можливості керування масштабом рисунку за допомогою миші та команд піктографічного 
меню, переміщення площини рисунку по екрану комп’ютера. 
6. Рисування кривих за допомогою різних інструментів, відмінність в дії олівця та кривих 
Безьє. 
7. Рисування прямокутників, особливість дії клавіш модифікаторів Shift та Alt. 
8. Рисування еліпсів, дуг та секторів, особливість дії клавіш модифікаторів Shift та Alt. 
9. Рисування багатокутників, спіралей та решіток, особливість дії клавіш модифікаторів Shift 
та Alt. 
10. Текст в графічному представленні, дія інструменту вузол на текст. 
11. Зміна контуру об’єктів за допомогою миші та команд діалогового вікна форматування 
контурів (товщина контуру, стиль лінії, колір, початок і кінець стрілки, оформлення кутів) 
12. Зміна заливки об’єктів за допомогою миші та команд діалогового вікна форматування 
заливки (двохколірний рисунок, перехід кольору в колір, повноколірний рисунок, текстурна 
заливка). 
13. Особливості дії команди зняття заливки з об’єктів, випадки необхідності використання цієї 
команди. 
14. Особливість піктографічного меню властивостей об’єкту за відсутності виділених об’єктів. 
15. Піктографічне меню властивостей кривих. 
16. Піктографічне меню властивостей еліпсів, дуг та секторів. 
17. Піктографічне меню властивостей масштабування. 
18. Піктографічне меню властивостей груп об’єктів (згруповування та розгруповування 
об’єктів). 
19. Піктографічне меню властивостей вузлів. 
20. Піктографічне меню властивостей прямокутників та багатокутників. 
21. Піктографічне меню властивостей тексту. 
22. Форматування та використання координатної сітки, її види. 
23. Форматування та використання напрямляючих, їхні види. 
24. Прив’язка об’єктів до координатної сітки, напрямляючих та інших об’єктів. 
25. Можливість точного редагування об’єктів за допомогою групи діалогових вікон 
“Перетворення” (переміщення, зміна розмірів, обертання, нахиляння, масштабування та 
дзеркальне відбиття), застосування цих команд із збереженням дублікату вихідного об’єкту. 
26. Комбінування об’єктів: створення нового об’єкту в спільних контурах вихідних об’єктів. 
27. Комбінування об’єктів: створення нового об’єкту в області перекривання контурів вихідних 
об’єктів. 
28. Комбінування об’єктів: створення нового об’єкту як різниці в перекриванні одного об’єкту 
іншими. 
29. Використання різних шарів при створені складних об’єктів. 
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30. Способи комбінування тексту і графічних об’єктів. 
31. Імпортування та експортування створених графічних об’єктів з різних та в різні графічні 
формати. 
32. Зміна положення графічних об’єктів один відносно іншого при їх накладанні. 
33. Вибір різних одиниць вимірювання. 
34. Форматування параметрів сторінки. 
35. Можливості редагування кольорової гами. 
36. Вибір шаблону для створення презентації. 
37. Додавання нових слайдів, копіювання та переміщення слайдів. 
38. Вибір фону, створення власного фону. 
39. Вставляння в презентацію тексту, рисунків, таблиць, діаграм, відео. 
40. Ручне та автоматичне керування зміною слайдів у презентації. 
41. Застосування анімаційних схем для об’єктів на слайді презентації 
42. Застосування анімаційних схем для появи та зникнення слайдів. 
43. Власні графічні можливості редактора презентацій. 
44. Застосування різного дизайну слайдів в одній презентації. 
45. Форматування окремих елементів слайду. 

 

Змістовий модуль 2. 

Інтернет 
ТЕМА 3. Робота в мережі Інтернет.  

Лекція 4. Пошук інформації в мережі Інтернет (ІІІ семестр). 
Робота в мережі Інтернет. Основні сервіси Інтернет: електронна пошта (e-mail), пряма 

передача файлів з одного комп'ютера на інший (FTP), робота на віддаленому комп'ютері 
(Telnet), всесвітня мережа (WWW). Поняття протоколу мережі. Цифрова (IP) та символьна 
(DNS) адреса комп'ютера. Структура символьної адреси комп'ютера, систематизація закінчення 
імен. Броузер інтернету Інтернет Explorer. Вигляд екрану після запуску Інтернет Explorer. 
Рядок заголовку, головне меню, піктографічне меню, рядок адреси, робоче поле, рядок стану. 
Структура URL: тип протоколу, назва домену, шлях до файлу та його назва. Способи 
переміщення по WWW сторінках. Структура HTML документу. Організація переліку WWW 
сторінок у папці "Вибране". Особливість дії журналу Інтернет Explorer. Стратегія пошуку 
інформації в мережі Інтернет. Панель пошуку. Шляхи вдосконалення пошуку інформації: 
пошук за фразами, використання символів шаблону, запит на конкретне слово, відключення 
графіки, звуку, відео. База даних Science-direct. Збереження інформації знайденої в мережі 
Інтернет: збереження програм, текстів, рисунків. Ознайомлення з прямим доступом на FTP 
вузли.  

Лекція 5. Функціонування електронної пошти (ІІІ семестр). 
Робота з електронною поштою. Ім'я користувача та ім'я домену в адресі електронної 

пошти. Створення власної поштової скриньки. Підготовка тексту листа. Читання та збереження 
кореспонденції. Знищення кореспонденції. Введення адреси. Редагування адресної книги. 
Створення підписів. Пересилка файлів у вигляді додатків. Збереження файлів, отриманих в 
додатках до електронних листів. 

Лабораторна робота 3. Робота в мережі Інтернет  
1. Пошук інформації за допомогою тематичних каталогів та пошукових серверів. Збереження 
текстової та графічної інформації. 
2. Контрольне опитування 
3. Робота в базі даних Science-direct. 
4. Індивідуальне завдання №4 
5. Захист індивідуального завдання. 
6. Створення та обслуговування електронної поштової скрині. 
7. Відсилання та приймання листів із приєднаними файлами. Збереження на диску файлів, 
приєднаних до отриманих листів. 
8. Контрольне опитування 

Завдання для самостійної роботи  
1. Пошук наукових статей за вибраним напрямком наукової тематики. 
2. Пошук інформації за певним напрямком публіцистичної тематики. 
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Контрольні запитання до змістового модуля 2 
1. Поняття веб-адреси, цифрова (IP) та символьна (DNS) адреса комп'ютера. 
2. Структура символьної адреси комп'ютера, систематизація закінчення імен. 
3. Основні сервіси Інтернет: електронна пошта, пряма передача файлів з одного комп'ютера на 
інший, робота на віддаленому комп'ютері, всесвітня мережа. 
4. Броузери інтернету. 
5. Рядок електронної адреси у вікні броузера інтернету. 
6. Особливості пікографічного меню броузера інтернету. 
7. Структура URL: тип протоколу, назва домену, шлях до файлу та його назва 
8. Переміщення по html документі 
9. Збереження адрес у папці “Вибране”, редагування вмісту папки. 
10. Стратегія пошуку інформації в мережі Інтернет. 
11. Пошукові сервери. 
12. Збереження (“скачування”) файлів. 
13. Збереження текстової та графічної інформації 
14. Передача файлів в протоколі FTP. 
15. Віртуальні поштові скрині та поштові скрині під керівництвом провайдера. Принципові 
відмінності у їхньому функціонуванні. 
16. Створення віртуальної поштової скрині. 
17. Програми обслуговування поштової скрині Outlook Express та The Bat. 
18. Ім'я користувачя та ім'я домену в адресі електронної пошти. 
19. Створення, відсилання та отримання листів. 
20. Папки з отриманими, надісланими, підготованими до надсилання, видаленими листами та 
чорновиками листів. 
21. Приєднання файлів до листа, який надсилається. 
22. Збереження файлів, отриманих по електронній пошті, на диск. 
23. Редагування адресної книги. 
24. Надсилання листа одночасно групі отримувачів. 
25. Використання підпису в електронних листах. 
 

Змістовий модуль 3. 
Програмування 

ТЕМА 4. Основи програмування. 

Лекція 6. Поняття алгоритму (ІІІ семестр). 
Основи програмування. Поняття алгоритму. Структура програм (блок-схема програм). 

Різні типи величин, якими можна оперувати в програмах: чисельні, символьні, логічні. Масиви, 
їх типи. Характеристика найбільш загальних типів операцій, які можуть зустрічатись у 
програмах. Операції вводу-виводу інформації. Операції обчислення значень математичних (та 
інших) функцій. Операції безумовного та умовного переходів (розгалуження). Операції 
організації циклів. Можливість використання  підпрограм. Операції з символьними 
величинами. Програмування графічних об'єктів. 

Лабораторна робота 4. Алгоритми програм  
1. Складання блок-схеми алгоритмів з командами умовних та безумовних переходів. 
2. Складання блок-схеми алгоритму з командами організації циклів та підпрограм. 
3. Індивідуальне завдання №5. 
4. Захист індивідуального завдання. 
5. Контрольне опитування 

Завдання для самостійної роботи (2 год)  
1. Складання блок-схеми алгоритмів для статистичної обробки гравіметричного 
експерименту. 

ТЕМА 5. Мова програмування Turbo Pascal. 

Лекція 7. Основні команди мови програмування Turbo Pascal (ІІІ семестр). 
Мова програмування Turbo Pascal. Алфавіт мови. Програмування лінійних алгоритмів. 

Прості типи даних та найпрос тіші програми. Забезпечення вводу-виводу на Turbo Pascal. 
Програмування розгалужених алгоритмів. Оператори IF та CASE. 
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Лекція 8. Мова програмування Turbo Pascal (ІІІ семестр). 

Програмування циклічних алгоритмів. Оператори FOR, WHILE , REPEAT. Робота з 

масивами та рядками. Робота з файловими типами даних. Запуск програми на виконання. 

Повідомлення про найбільш типові помилки. 

Лабораторна робота 5. Мова програмування Turbo Pascal  

1. Написання програми з використанням операторів вводу-виводу та стандартних функцій. 

2. Написання програми з використанням операторів безумовного та умовного переходів. 

3. Індивідуальне завдання №6. 

4. Захист індивідуального завдання. 

5. Написання програми з використанням операторів циклу та масивів. 

6. Індивідуальне завдання №7. 

7. Захист індивідуального завдання. 

8. Написання програми з використанням підпрограм та функцій користувача. 

9. Індивідуальне завдання №8. 

10. Захист індивідуального завдання. 

11. Контрольне опитування 

Завдання для самостійної роботи  
1. Написання програми для статистичної обробки гравіметричого експерименту. 

2. Написання програми для розрахунку масових часток елементів у хімічній сполуці. 

Контрольні запитання до змістового модуля 3 

1. Алфавіт мови програмування Turbo Pascal. 

2. Створення, зберігання та відкриття файлів.  

3. Компіляція, вилучення помилок та запуск програм.  

4. Програмування лінійних алгоритмів.  

5. Прості типи даних та найпрос тіші програми.  

6. Забезпечення вводу-виводу на Turbo Pascal.  

7. Програмування розгалужених алгоритмів.  

8. Оператори IF та CASE.  

9. Програмування циклічних алгоритмів.  

10. Оператори FOR, WHILE , REPEAT.  

11. Робота з масивами та рядками.  

12. Робота з файловими типами даних.  

13. Програмування з використанням підпрограм.  

14. Модулі в Turbo Pascal.  
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Структура навчальної дисципліни 

ІІІ СЕМЕСТР 

 
№

 т
ем

и
 

НАЗВИ ЗМІСТОВИХ МОДУЛІВ І ТЕМ 
Кількість годин 

Л лаб Ср 

Змістовий модуль 1. 

Будова і принцип дії комп’ютера. Операційна система та оболонки операційних систем. 

1  
Принцип роботи ЕОМ. Будова комп’ютера. Види програмного 

забезпечення. Операційна система MS-DOS. 
2 4 6 

2  Оболонки операційної системи 2 2 6 

3  Середовище Windows 2 2 8 

Змістовий модуль 2.  

Текстовий редактор та редактори формул 

4  Текстовий редактор Word 4 10 14 

5  Редактори математичних та хімічних формул 2 6 8 

Змістовий модуль 3.  

Електронні таблиці та побудова графіків. 

6  Електронні таблиці Excel 4 4 8 

7  Програма Origin 2 4 6 

Всього годин 18 32 56 

 

ІV СЕМЕСТР 

 

№
 т

ем
и

 

НАЗВИ ЗМІСТОВИХ МОДУЛІВ І ТЕМ 
Кількість годин 

Л лаб Ср 

Змістовий модуль 1. 

Графічні редактори та редактори презентацій 

8  Графічний редактор векторної графіки CorelDRAW 4* 10 20 

9  Редактор презентацій PowerPoint 2* 4 6 

Змістовий модуль 2.  

Інтернет. 

10  Робота в мережі Інтернет 2* 6 10 

Змістовий модуль 3.  

Програмування. 

11  Основи програмування. 2* 4 6 

12  Мова програмування TurboPascal 4* 8 16 

Всього годин 16* 32 58 

*Вичитуються в І семестрі 
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Методи контролю та розподіл балів 

 

ІII СЕМЕСТР 

Система контролю знань та умови складання заліку. Навчальна дисципліна 

"Інформатика і програмування" оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона 

складається з трьох модулів в ІІІ семестрі. Поточний контроль знань та умінь студентів 

здійснюється двома способами в залежності від теми лабораторного заняття: захист 

індивідуального завдання (ІЗ), котре студент починає виконувати на лабораторному занятті і 

завершує в ході самостійної роботи (вдома або в обчислювальній лабораторії у спеціально 

виділений для самостійної роботи час) та контрольне опитування (КО). Обидвох способів 

контролю знань та умінь студентів, ІЗ та КО, в першому семестрі є по 10 і оцінюються вони по 

5 балів. Після завершення семестру студенти пишуть контрольну роботу, котра оцінюється у 

50 балів і включає в себе двадцять п’ять тестових завдань на предмет знань навчального 

матеріалу, який читався в першому семестрі. Загальна кількість форм контролю та кількість 

балів, які студент може отримати за кожну тему, модуль та семестр в цілому представлено на 

таблиці: 

 

№
 т

ем
и

 

НАЗВИ ЗМІСТОВИХ МОДУЛІВ І ТЕМ 
Кількість форм 

контролю та 

балів 

Змістовий модуль 1. Будова і принцип дії комп’ютера. Операційна 

система та оболонки операційних систем. 
35 балів 

1  
Принцип роботи ЕОМ. Будова комп’ютера. Види програмного 

забезпечення. Операційна система MS-DOS. 
2 КО, 10 балів 

2  Оболонки операційної системи 2 КО, 10 балів 

3  Середовище Windows 1 ІЗ, 2 КО, 15 балів 

Змістовий модуль 2. Текстовий редактор та редактори формул 40 балів 

4  Текстовий редактор Word 4 ІЗ, 1 КО, 25 балів 

5  Редактори математичних та хімічних формул 2 ІЗ, 1КО, 15 балів 

Змістовий модуль 3. Електронні таблиці та побудова графіків. 25 балів 

6  Електронні таблиці Excel 2 ІЗ, 1 КО, 15 балів 

7  Програма Origin 1 ІЗ, 1 КО, 10 балів 

Всього балів 100 балів 

 

ІV СЕМЕСТР 

Система контролю знань та здача іспиту. Навчальна дисципліна "Інформатика і 

програмування" оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з трьох 

модулів в ІІІ та IV семестрах. Поточний контроль знань та умінь студентів також здійснюється 

двома способами в залежності від теми лабораторного заняття: захист індивідуального 

завдання (ІЗ), котре студент починає виконувати на лабораторному занятті і завершує в ході 

самостійної роботи (вдома або в обчислювальній лабораторії у спеціально виділений для 

самостійної роботи час) та контрольне опитування (КО). Обидва способи контролю знань та 

умінь студентів, ІЗ та КО, є і в другому семестрі оцінюються вони по 5 балів. Після завершення 

семестру студенти пишуть контрольну роботу, котра оцінюється у 50 балів і включає в себе 

двадцять п’ять тестових завдань на предмет знань навчального матеріалу, який читався в 

другому семестрі. Загальна кількість форм контролю та кількість балів, які студент може 

отримати за кожну тему, модуль та семестр в цілому представлено на таблиці: 
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№
 т

ем
и

 

НАЗВИ ЗМІСТОВИХ МОДУЛІВ І ТЕМ 

Кількість форм 

контролю та 

балів 

Змістовий модуль 1. Графічні редактори та редактори презентацій 45 балів 

1  Графічний редактор векторної графіки CorelDRAW 2 ІЗ, 3 КО, 35 балів 

2  Редактор презентацій PowerPoint 1 ІЗ, 1 КО, 10 балів 

Змістовий модуль 2. Інтернет. 20 балів 

3  Робота в мережі Інтернет 1 ІЗ, 2 КО, 20 балів 

Змістовий модуль 3. Програмування. 35 балів 

4  Основи програмування. 1 ІЗ, 1 КО, 10 балів 

5  Мова програмування TurboPascal 3 ІЗ, 1 КО, 25 балів 

Всього балів 100 

 

Підсумкова оцінка 

Оцінювання знань 

Бал ECTS Оцінка 

90-100 A 5 Відмінно 

81-89 B 
4 Добре 

71-80 C 

61-70 D 
3 Задовільно 

51-60 E 

30-50 FX 
2 

Можлива перездача  

0-29 F Повторення всього курсу 
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