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1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Ресурс годин на вивчення дисципліни «Прикладне програмне забезпечення» згідно з 

чинним РНП, розподіл по семестрах і видах навчальної роботи для різних форм навчання 

характеризує таблиця 1.  

 

Таблиця 1 – Розподіл годин, виділених на вивчення дисципліни «Прикладне програмне 

забезпечення» 

 

Найменування показників 

Всього 
Розподіл по семестрах 

Семестр 1 Семестр4 

Денна 
форма 

навчання 
(ДФН) 

Заочна 
(дистан 
ційна) 
форма 

навчання 

(ЗФН) 

Денна 
форма 

навчання 
(ДФН) 

Заочна 
(дистанці

йна) 
форма 

навчання 

(ЗФН) 

Денна 
форма 

навчання 
(ДФН) 

Заочна 
(дистан

ційна) 
форма 

навчання 

(ЗФН) 

Кількість кредитів ЕСТS 3 3   3 3 

Кількість модулів 1 1   1 1 

Загальний обсяг часу, год 90 90   90 90 

Аудиторні заняття, год, у т.ч.: 44 8   44 8 

лекційні заняття 8 2   8 2 

семінарські заняття - -   - - 

практичні заняття  - -   - - 

лабораторні заняття 36 6   36 6 

Самостійна робота, год, у т.ч. 46 82   46 82 

виконання курсової роботи - -   - - 

виконання контрольних 

(розрахунково-графічних) робіт  
- +   

- + 

опрацювання матеріалу,  

викладеного на лекціях  
20 25   

20 25 

опрацювання матеріалу, 

винесеного на самостійне 

вивчення 

29 54   

29 54 

підготовка до практичних  

занять та контрольних заходів  
- -   

- - 

підготовка звітів з лабораторних 

робіт 
17 10   

17 10 

підготовка до заліку - 19   - 19 

Форма семестрового контролю  залік   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 МЕТА ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
 

Сучасний етап науково-технічного розвитку суспільства висуває новівимоги до 

творчого потенціалу фахівців, що передбачає володіння актуальними науковими методами, 

вміння орієнтуватися в потоці наукової інформації, знаходити найраціональніші 

конструкторські, технологічні й організаційні рішення.Перед фахівцями різних напрямів 

підготовки все частіше постають завдання, які вимагають, окрім фахової кваліфікації, 

знанняметодів опрацювання результатів спостережень, планування експериментів, 

математичних методів моделювання та оптимізації процесів дослідження. Тому, сучасний 

фахівець повинен мати не тільки глибоку професійну підготовку, а й певний обсяг знань у 

галузі наукових досліджень, що передбачає засвоєння методологічних засад наукової праці, 

уміння збирати і опрацьовувати інформацію, розробляти програми наукових досліджень, 

аналізувати одержані результати та оформляти їх у вигляді наукового звіту.Поряд із 

практичними уміннями здійснювати наукове дослідження, необхідною умовою ефективної 

та успішної наукової діяльності є готовність студентів до науково-дослідної роботи, їх 

пошукова активність, продуктивна дослідницька поведінка, стійке прагнення до творчого 

наукового пошуку та комплекс індивідуально-психологічних і характерологічних 

особливостей, що забезпечить високу ефективність їх професійного 

функціонування.Враховуючи вищесказане, в навчальний план підготовки бакалавра введено 

дисципліну «Прикладне програмне забезпечення». 

 

Мета вивчення дисципліни – набуття бакалаврами компетенцій щодо мети, завдань, 

структури, напрямів організації та проведення науковихдосліджень, а також підготовка їх до 

самостійного виконання наукової роботи; висвітлення теоретико-методологічних основ 

методики та технології науково-дослідницької діяльності, формування теоретичного і 

практичного підґрунтя для ефективного та кваліфікованого проведення наукових 

досліджень. 
 

Загальні компетентності 

 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

 

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

 

ЗК3. Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності. 

 

ЗК6. Навички використання інформаційних і комунікативних технологій 

 

 

 

Фахові компетентності 

 

ФК3. Здатність використовувати сучасні прикладні комп’ютерні технології, програмне 

забезпечення, мережеві та мобільні технології для вирішення професійних завдань. 

 

ФК7. Здатність впроваджувати інноваційні технології виробництва інформаційних 

продуктів і послуг, підвищення якості інформаційного обслуговування користувачів 

інформаційних, бібліотечних та архівних установ. 

 

ФК10. Здатність адмініструвати соціальні мережі, електронні бібліотеки та архіви.  



 

ФК11. Здатність використовувати автоматизовані інформаційно-пошукові системи, 

організовувати електронні бібліотеки та архіви. 

 

ФК15. Здатність опановувати та застосовувати технології системного аналізу 

інформаційної діяльності. 

 

 

 

Результати навчання 

 

РН8. Використовувати знання технічних  характеристик, конструкційних особливостей, 

призначення і правил експлуатації комп’ютерної техніки та офісного обладнання для 

вирішення технічних завдань спеціальності. 

 

РН9. Оцінювати можливості застосування новітніх інформаційно комп'ютерних та 

комунікаційних технологій для вдосконалення  практик виробництва інформаційних 

продуктів і послуг. 

 

РН10. Кваліфіковано використовувати типове комп’ютерне та офісне обладнання. 

 

РН12. Застосовувати сучасні методики і технології автоматизованого опрацювання 

інформації, формування та використання електронних інформаційних ресурсів та сервісів.      

 

РН18. Навчатися з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 ПРОГРАМА ТА СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 
 

 

3.1 Тематичний план лекційних занять 

 

Тематичний план лекційних занять дисципліни «Прикладне програмне 

забезпечення» характеризує таблиця 2. 

 

Таблиця 2 – Тематичний план лекційних занять  

Шифр 
Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ),  

тем (T)та їх зміст 

Обсяггодин Література 

ДФН ЗФН 
порядковий 

номер 

М 1 Прикладне програмне забезпечення 18 6  

ЗМ1 Інформаційне суспільство та інформаційнісистеми 4 2  

Т 1.1 

Розвиток науки: сутність та еволюція науки. 

Організаціяпроцесівкерування. Роль та місце 

інформаційних технологій у сучасному суспільстві. 
2  1; 2; 3; 6-7 

Т 1.2 

Реалізація і застосування інформаційних 

системтатехнологій. 

Етапи розвитку інформаційних систем та технологій 

Процеси вінформаційнійсистемі 

1  1; 2; 4; 6-7 

Т 1.3 
Загальні принципизберіганняінформації. 

Організація банків даних.Структура типовогобанкуданих 
1  1; 2;3; 5; 7 

ЗМ2 
Методологія та технологія роботи з інформаційними 

ресурсами 
4 4  

Т2.1 

Класифікаціяінформаційнихсистем. 

Типи інформаційних систем для розв’язання частково 

структурованихзадач 

1   

Т2.2 

Зберігання і обробка інформації в найпростіших 

банкахданих. 

Загальний опис системи 

програмуванняMicrosoftExcelСтворення банку даних на 

основі системиMicrosoftExcel 

1  
1; 2; 3; 4;  

5; 7 

Т2.3 
Використання мов програмування 

вінформаційнихсистемах. 

Загальний описмовиVBA. Процедури й функціїмовиVBA 

1  2; 3; 4; 5 

Т 2.4 

Створення банків даних за допомогою 

сучасноїреляційноїСУБД. 

Створення бази даних вMSAccess. 

Задаванняобмеженьцілісності 

1  1; 2; 3; 5; 7 

 

 

Всього: 

 Модуль 1 – змістових модулів – 2. 

 



 

3.2 Теми лабораторних занять 

 

Теми лабораторних занять дисципліни «Методологія та методи наукових 

досліджень» наведено у таблиці 3. 

 

Таблиця 3 – Теми лабораторних занять 

Шифр 
Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ),  

тем практичних занять 

Обсяггодин Література 

ДФН ЗФН 
порядковий 

номер 

М1 
Прикладне програмне забезпечення 

36 6  

ЗМ1 Інформаційне суспільство та інформаційнісистеми 10 2  

Л 1.1 
Підготовка даних до роботи. Масиви даних 

2  1л; 3; 5; 6-7 

Л 1.2 
Обчислення у MS Excel 

2  1л; 2; 5 

Л 1.3 Використання функцій Excel, 2  1л; 2л; 2; 3; 5 

Л 1.4 Візуалізація даних в Excel 2   

Л 1.5 Аналіз даних за допомогою діаграм 2   

ЗМ2 
Методологія та технологія роботи з інформаційними 

ресурсами 
8   

 
Створення файлу бази даних, його редагування та 

коригування 
2   

 Створення запитів 2   

 Створення форм 2   

 Створення звітів засобами MS ACCESS 2   

 

 

 

3.3 Завдання для самостійної роботи студента 

 

Перелік матеріалу, який виноситься на самостійне вивчення, наведено у таблиці 4. 

 

Таблиця 4 – Теоретичний матеріал, що виноситься на самостійне вивчення 

Шифр 
Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ),  

питання, які виносяться на самостійне вивчення (СВ) 

Обсяг 

годин 

Література 

порядковий 
номер 

М 1 Прикладне програмне забезпечення   

ЗМ1 Інформаційне суспільство та інформаційнісистеми   

Т 1.1 
Розвиток науки: сутність та еволюція науки. 

 
 2с; 1; 4; 7 

Т 1.2 
Реалізація і застосування інформаційних системтатехнологій. 

 
 

2с; 1; 2; 4; 

6-7 

Т 1.3 
Загальні принципизберіганняінформації. 

 
 2с; 1; 2; 5-6 

 

продовження таблиці 4 

https://web.posibnyky.vntu.edu.ua/fmib/37yaremchuk_metodvkaz_labrob_bazi_danih_znan_upravlinnya_informacijnoyu_bezpekoyu/01.html
https://web.posibnyky.vntu.edu.ua/fmib/37yaremchuk_metodvkaz_labrob_bazi_danih_znan_upravlinnya_informacijnoyu_bezpekoyu/01.html
https://web.posibnyky.vntu.edu.ua/fmib/37yaremchuk_metodvkaz_labrob_bazi_danih_znan_upravlinnya_informacijnoyu_bezpekoyu/02.html
https://web.posibnyky.vntu.edu.ua/fmib/37yaremchuk_metodvkaz_labrob_bazi_danih_znan_upravlinnya_informacijnoyu_bezpekoyu/03.html
https://web.posibnyky.vntu.edu.ua/fmib/37yaremchuk_metodvkaz_labrob_bazi_danih_znan_upravlinnya_informacijnoyu_bezpekoyu/04.html


Шифр 
Назви модулів (М), змістових модулів (ЗМ),  

питання, які виносяться на самостійне вивчення (СВ) 

Обсяг 

годин 

Література 

порядковий 

номер 

ЗМ2 
Методологія та технологія роботи з інформаційними 

ресурсами 
4  

Т2.1 
Класифікаціяінформаційнихсистем. 

Типи інформаційних систем для розв’язання частково 

структурованихзадач 

  

Т2.2 

Зберігання і обробка інформації в найпростіших 

банкахданих. 

Загальний опис системи програмуванняMicrosoftExcel 

Створення банку даних на основі системиMicrosoftExcel 

 
1; 2; 3; 4;  

5; 7 

Т2.3 
Використання мов програмування 

вінформаційнихсистемах. 

Загальний описмовиVBA. Процедури й функціїмовиVBA 

 2; 3; 4; 5 

Т 2.4 
Створення банків даних за допомогою 

сучасноїреляційноїСУБД. 

Створення бази даних вMSAccess. Задаванняобмеженьцілісності 

 1; 2; 3; 5; 7 

 

Інші види самостійної роботи та загальний її баланс характеризує таблиця 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 
 

4.1 Основна література 

1. Microsoft Office 2019 Professional Plus (PC) 

2. Литвинова Світлана, Спірін Олег, Анікіна ЛарисаХмарні сервіси Office 365, 

Навчальний посібник, 2017 р. 172 ст 

3. О.Г. Трофименко, Ю.В. Прокоп, Н.І. Логінова, Р.І. ЧанишевОФІСНІ 

ТЕХНОЛОГІЇ, , Навчальний посібник, 2019, 230 ст. 

4. Руденко В. Д. Інформатика (профільний рівень) / В. Д. Руденко, Н.В. Речич, В. О. 

Потієнко. – Харків : Вид-во «Ранок», 2019. – 256 c. : іл. 

5. Бердтис А. Структурыданних. – М.: Статистика, 1974, – 408 с.Читатьдалее: 

https://ukrreferat.com/chapters/komputerny-nauki/prikladne-programne-

zabezpechennya-referat.html 

4.2 Додаткова література 

1. Нелюбов В. О., Куруца О. С. Основи інформатики. Microsoft Excel 2016: 

навчальний посібник. Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2018. - 58 с.: іл. : [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/15617 

2. Трофименко О.Г., Буката Л.М. СУБД  ACCESS СТВОРЕННЯ ТА 

ОПРАЦЮВАННЯ БАЗ ДАНИХ. Методичні вказівки до лабораторних, 

практичних занять та самостійної роботи студентів напряму. – Одеса, 2016. : 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://docplayer.net/83488378-

Ministerstvo-osviti-i-nauki-ukrayini-odeska-nacionalna-akademiya-zv-yazku-im-o-s-

popova-kafedra-informaciynih-tehnologiy-subd-access.html 
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5 МЕТОДИКА КОНТРОЛЮ ТА СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ 
 

Оцінювання знань студентів проводиться за результатами засвоєння теоретичного 

матеріалу та виконання лабораторних завдань під час лабораторних занять протягом 

семестру.  

Контроль рівня засвоєння теоретичних знань за змістовими модулями (ЗМ1+ЗМ2) 

проводиться в кінці семестру у формі колоквіуму (на розсуд викладача в усній або письмовій 

формі). 

Контроль рівня засвоєння умінь на навичок набутих під час вивчення дисципліни 

«Методологія та методи наукових досліджень» проводиться під час занять у формі 

індивідуальних, професійно-зорієнтованих, креативно-логічних та колективних завдань, які 

виконують студенти під час лабораторних занять. 

Схему нарахування балів при оцінюванні знань та умінь студентів з дисципліни 

наведено в таблиці 5. 
 

Таблиця 5 – Схема нарахування балів у процесі оцінювання знань студентів з 

дисципліни «Методологія та методо наукових досліджень» 

Види робіт, що контролюються 
Максимальна 
кількість балів 

Контроль засвоєння теоретичних знань змістових модулів ЗМ1-2 

(колоквіум) 
20 

Контроль умінь при виконанні та захисті звітів з лабораторних робіт 

змістового модуля ЗМ1 
30 

Контроль умінь при виконанні та захисті звітів з лабораторних робіт 

змістового модуля ЗМ2 
50 

Усього 100 

 

 
Остаточне оцінювання заліку з дисципліни «Методологія та методи наукових 

досліджень» проводиться відповідно до вимог чинного Положення «Про систему поточного 

і підсумкового контролю, оцінювання знань та визначення рейтингу студентів». 

Диференційований залік з дисципліни «Методологія та методи наукових 

досліджень» виставляється студенту відповідно до чинної шкали оцінювання, що наведена 

нижче. 
 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів  

за всі види 

навчальної діяльності 

ОцінкаECTS 
Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, диференційованого заліку,  
курсового проекту (роботи), практики 

90 – 100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

75-81 С 

67-74 D 
задовільно  

60-66 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

курсу 
 

 



 

 


