
 



Назва дисципліни Інформаційні технології в хімії 
Адреса викладання 

дисципліни 
Львівський національний факультет імені Івана Франка,  
хімічний факультет, вул. Кирила і Мефодія 6, м. Львів 

Факультет та кафедра, за 
якою закріплена 

дисципліна 

Хімічний факультет,  
кафедра неорганічної хімії 

Галузь знань, шифр та 
назва спеціальності 

10 Природничі науки 
102 Хімія 

Викладачі дисципліни доц. Заремба О.І. 
Контактна інформація 

викладачів 
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Консультації з питань 
навчання по дисципліні 

відбуваються 

http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3804 

Сторінка курсу http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3804 
Інформація про 

дисципліну 
 

Найменування 
показників 

Галузь знань, спеціальність, 
освітньо-кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

Кількість кредитів 
– 3 

Галузь знань: 
10 Природничі науки Денна форма навчання 

Модулів 
– 1 

Спеціальність: 
102 Хімія 

Вибіркова 

Змістових модулів 
– 2 

Рік підготовки – 
перший 

Загальна кількість 
годин – 90 

Семестр – 
перший 

Тижневих годин: 
аудиторних 
 – 2 
самостійної роботи 
– 3,625 

Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: 
магістр 

Лекції – 16 год 
Практичні – 16 год 
Самостійна робота – 
58 год 
Вид контролю – залік 

 
 

Коротка анотація 
дисципліни 

Робота сучасного науковця, в тому числі і хіміка, безпосередньо 
пов’язана із застосуванням інформаційних технологій, що дозволяють 
оптимізувати різні види наукової діяльності (пошук інформації в мережі 
Інтернет, роботу з науковою літературою, електронними базами даних, 
проведення хімічних експериментів, інтерпретацію наукових 
результатів, їхнє оформлення та представлення, наукову співпрацю 
тощо).  
Дисципліна “Інформаційні технології в хімії” забезпечує вдосконалення 
вмінь та навичок студентів при роботі із сучасним апаратним та 
програмним забезпеченням, зокрема текстовими редакторами, 
редакторами хімічних та математичних формул, електронними 
таблицями, графічними редакторами, редакторами презентацій, 
програмами для роботи в комп’ютерних мережах, фаховими програми 
для обробки даних хімічного експерименту, сучасними сервісами онлайн 
комунікації тощо, які стануть запорукою фахової наукової діяльності у 
майбутньому. 
 



Мета та цілі дисципліни Метою і завданням навчальної дисципліни “Інформаційні технології в 
хімії” є ознайомлення із різноманіттям застосування інформаційно-
комунікаційних технологій в галузі хімії. Слухачі матимуть змогу 
розширити теоретичні знання щодо методів і засобів, які 
використовують для збору, зберігання, обробки і поширення наукової 
інформації, та вдосконалити власні практичні навики роботи із 
сучасним, в тому числі фаховим, апаратним та програмним 
забезпеченням, необхідним для підготовки та проведення хімічного 
експерименту, обробки даних та представлення наукових результатів. 

Література для вивчення 
дисципліни 

 
Основна  література 

1. В.А. Баженов, П.С. Венгерський, В.С. Гарвона, В.М. Горлач,  
І.М. Дудзяний, М.Д. Коркуна, С.О. Кравчук, О.М. Левченко,  
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Lviv: Publishing Center of Ivan Franko National University of Lviv, 
2015, 135 p. 
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програмування”. Львів: Навчальний портал хімічного факультету, 
2015. 
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Додаткова  література 

10. А.М. Гуржій, Н.І. Поворознюк, В.В. Самсонов, Інформатика та 
інформаційні технології. Харків: ООО «Компанія СМІТ», 2007,  
352 с. 

11. М.В. Макарова, Г.В. Карнаухова, С.В. Запара, Інформатика та 
комп’ютерна техніка. Суми: ВТД Університетська книга, 2005, 642 с.  

12. В.В. Браткевич, М.В. Бутов, І.О. Золотарьова, В.Є. Климнюк, І.П. 
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Обсяг курсу 32 год аудиторних занять, з них 16 год лекційних занять, та 58 год 

самостійної роботи (очна форма навчання). 
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https://powdercell-for-windows.software.informer.com/2.4/


Очікувані результати 
навчання 

Після завершення цього курсу студент буде: 
- знати: правила техніки безпеки під час експлуатації комп’ютерної 

техніки, будову та принцип роботи персонального комп’ютера та 
периферійних пристроїв, засади пошуку наукової інформації в 
мережі Інтернет, основи роботи з базами даних, редакторами текстів, 
таблиць, графіків, математичних та хімічних формул, зображень, 
презентацій тощо, можливості використання спеціалізованих 
програм та онлайн сервісів у науковій роботі. 

- вміти: знаходити, збирати, опрацьовувати та представляти наукові 
дані, зокрема шукати інформацію в мережі Інтернет на пошукових 
серверах і в електронних базах даних, створювати та форматувати 
згідно вимог текстові документи, вставляти та редагувати таблиці, 
різноманітні графічні об’єкти, графіки високої складності, 
математичні та хімічні формули; проводити розрахунки за 
допомогою прикладних фахових програм, презентувати наукові 
результати, в тому числі і з використанням сучасних онлайн сервісів. 

Ключові слова Інформаційні технології, хімія 
Формат курсу Очний 

Теми Приведено у Таблиці 1 
Підсумковий контроль, 

форма 
Залік 

Пререквізити Навчальна дисципліна “Інформаційні технології в хімії” базується на 
знаннях та вміннях студентів щодо роботи із комп’ютерними засобами 
та програмами, отриманими під час вивчення курсу “Інформатика та 
програмування”. 

Навчальні методи та 
техніки, які будуть 

використовуватися під 
час викладання курсу 

Cловесні, наочні та практичні методи навчання, зокрема лекція, 
пояснення, розповідь, бесіда, інструктаж, демонстрація, ілюстрація, 
виконання практичних завдань, буде використано під час викладання 
курсу. 

Необхідне обладнання Мультимедійне обладнання 
Критерії оцінювання 
(окремо для кожного 

виду навчальної 
діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. 
 

Вид контролю Кількість форм 
контролю 

Максимальна  
сума балів 

Змістовий модуль 1 
Практична робота 3 30 
Змістовий модуль 2 
Практична робота 5 50 

 
Контрольне опитування  20 
Загальна сума балів  100 
 
 

Питання до заліку чи 
екзамену 

Перелік питань розміщений на сторінці курсу. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 
завершенню курсу. 



Таблиця 1. Схема курсу 
 
Тиж- 
день 

Тема, план, короткі тези Форма 
діяльності 

Література Завдання, 
год 

Термін 
виконання 

1 Поняття про інформаційні 
технології. Історія розвитку. 
Система числення. Типи сучасних 
комп’ютерів. Персональний 
комп'ютер.  Апаратна частина. 
Системне та прикладне пpoграмнe 
забезпечення ПК.  

лекція 1-2, 10-13  
 

2 год  

сам. роб. 7 год 

2 Техніка безпеки під час роботи з 
комп’ютерною технікою. 
Апаратне та програмне 
забезпечення. Виконання 
індивідуального завдання. 

пр. роб. 2 год 

3 Пошук та збереження наукової 
інформації за допомогою IT. 
Інтернет. Електронна пошта. 
Хмарні сховища даних. Стратегія 
пошуку наукової інформації. 
Робота з базами даних. Сайти 
наукової періодики.  

лекція 1-4  2 год  

сам. роб. 8 год 

4 Пошук спеціалізованої інформації 
в мережі Internet. Робота з базами 
даних. Виконання індивідуального 
завдання. 

пр. роб. 2 год 

5 Застосування інформаційних 
технологій при проведенні 
хімічного експерименту та 
опрацюванні результатів 
досліджень. Прикладні фахові 
програми для підготовки, 
проведення та обробки даних 
хімічного експерименту на 
прикладі рентгенівського  
аналізу кристалічних об’єктів.  

лекція 3-6 2 год  

сам. роб. 8 год 

6 Застосування фахових програм для 
підготовки та обробки даних 
хімічного експерименту. 
Виконання індивідуального 
завдання. 

пр. роб. 2 год 

7 Представлення наукових даних 
у електронному вигляді (текст, 
таблиці, математичні та хімічні 
формули). Текстовий редактор 
Word. Інтерфейс та 
функціональність. Введення та 
форматування наукових даних 
(тексту, таблиць, математичних та 
хімічних формул тощо). 
 

лекція 1-2, 7, 10-13  
 

2 год  

сам. роб. 7 год 



8 Робота з науковим текстом, 
таблицями, математичними та 
хімічними формулами. Виконання 
індивідуального завдання. 

пр. роб. 2 год 

9 Представлення наукових даних 
у електронному вигляді 
(електронні таблиці, графіки). 
Робота в Microsoft Excel та Origin. 
Введення даних. Побудова 
графіків. Експорт графіків в різні 
графічні формати. 

лекція 1-2, 7, 10-13  
 

2 год  

сам. роб. 7 год 

10 Розрахунки із застосуванням 
математичних функцій та 
побудова графіків. Виконання 
індивідуального завдання. 

пр. роб. 2 год 

11 Графічні редактори для 
зображення рисунків. Принцип 
роботи редакторів растрової та 
векторної графіки MSPaint та 
CorelDRAW. Панелі інструментів. 
Створення багатошарових 
рисунків. 

лекція 1-2, 7, 10-13 2 год  

сам. роб. 7 год 

12 Створення графічних об’єктів 
(схем, діаграм, гістограм тощо). 
Виконання індивідуального 
завдання. 

пр. роб. 2 год 

13 Програми для візуалізації 
кристалічних структур сполук. 
PowderCell. Diamond. Atoms. 
Піктографічне меню. Побудова 
кристалічної структури. 

лекція 6-9  2 год  

сам. роб. 7 год 

14 Візуалізації кристалічних структур 
сполук. Виконання 
індивідуального завдання. 

пр. роб. 2 год 

15 Презентація наукових 
результатів, включаючи 
застосування сучасних онлайн 
сервісів. Редактор презентацій 
PowerPoint. Створення та 
демонстрація презентації. Сучасні 
онлайн сервіси для 
відеоконференцій. 

лекція 1-2, 7 2 год  

сам. роб. 7 год 

16 Презентації наукових результатів 
та їхня демонстрація он-лайн. 
Контрольне опитування. 
Виконання індивідуального 
завдання. 

пр. роб. 2 год 

 


	Галузь знань:

