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1. Загальна інформація 

Тип дисципліни – обов’язкова Мова викладання – українська  
Навчальна дисципліна викладається для студентів денної форми навчання на 

першому курсі у першому семестрі та для студентів заочної форми навчання на 

першому курсі у першому семестрі.   
Кількість кредитів ECTS - 4, годин – 120 

Аудиторні заняття, годин: всього лекції лабораторні 

денна 40 12 28 

заочна 10 4 6 

Самостійна робота, годин Денна - 80 Заочна -110 

Розклад занять 
 

2. Анотація навчальної дисципліни  
Предметом вивчення навчальної дисципліни є інформаційні  процеси, інформаційні 

технології. 

Міждисциплінарні зв’язки: Вивчення дисципліни «Інформатика та 

інформаційні технології» ґрунтується на знаннях та вміннях, які студенти отримали під 

час вивчення попередніх дисциплін: «Вища математика», «Іноземна мова», «Інформатика» 

3. Мета навчальної дисципліни  
Мета дисципліни «Інформатика та інформаційні  технології» це формування 

сучасного рівня інформаційної та комп’ютерної  культури, навчання  студентів 

використанню персональних комп'ютерів (ПК) у навчальному процесі і в практичній роботі 

по закінченню навчання, ознайомлення студентів з принципами організації даних, 

редагуванню їх і використанню  для рішення задач сучасного характеру, а також 

формування актуальних питань, пов’язаних з основами сучасних технологічних засобів 

обробки інформації й інформаційних технологій. 
Завдання курсу: доведення до студентів загальних теоретичних положень 

інформаційних технологій, комп’ютерної техніки, принципів складання алгоритмів і 

програм для різноманітних інженерних розрахунків, а також навчання студентів практичній 

роботі з сучасними комп'ютерами та їх технічним і програмним забезпеченням. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

 знати: 

 правила використання сучасних ПК, тобто основних команд  операційної системи 

Windows; 

http://www.kit.onaft.edu.ua/lecturer/31
https://www.rozklad.onaft.edu.ua/guest_n.php


 правила використання текстового редактора Word  і табличного процесора Excel; 

 основи об’єктно-орієнтованої мови програмування високого рівня Visual Basic for 

Applications (VBA);  

 правила складання алгоритмів і реалізація їх в  Excel. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

вміти: 

 працювати на ПК; 

 складати алгоритми і програми на об’єктно-орієнтованій мові високого рівня VBA; 

 готувати прості інженерні задачі для розв’язання їх на ПК; 

 використовувати текстовий редактор Word і табличний процесор Excel. 

 

4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною 

 

5. Зміст навчальної дисципліни 

 

6. Система оцінювання та вимоги 

Види контролю: поточний, підсумковий – екзамен.  
Нарахування балів 

Інформаційні ресурси 

 
7. Політика навчальної дисципліни  

Політика всіх навчальних дисциплін в ОНАХТ є уніфікованою та визначена з 

урахуванням законодавства України, вимог ISO 9001:2015, «Положення про академічну 

доброчесність в ОНАХТ» та «Положення про організацію освітнього процесу» 
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