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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників
Характеристика дисципліни за

формами навчання
денна заочна

Вид дисципліни обов’язкова 
Мова викладання, навчання та оцінювання українська
Загальний обсяг кредитів / годин 4/120
Курс 1
Семестр 1
Кількість змістових модулів з розподілом: 2
Обсяг кредитів 2
Обсяг годин, в тому числі: 60

Аудиторні 28
Модульний контроль 4
Семестровий контроль
Самостійна робота 28

Форма семестрового контролю залік

Особливі  умови   для  вивчення  дисципліни:  розподіл  на  підгрупи  при  проведенні
лабораторних занять. 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Робоча навчальна програма з курсу «Вступ до спеціальності» є нормативним документом
Київського університету імені  Бориса  Грінченка,  який  розроблено  кафедрою  інформаційних
технологій  і  математики на  основі  освітньо-професійної  програми  підготовки  здобувачів
другого (магістерського) рівня відповідно до навчального плану спеціальності 122 Комп’ютерні
науки, освітньої програми  122.00.01.

Робочу  навчальну  програму  укладено  згідно  з  вимогами  Європейської  кредитної
трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС) організації навчання. 

Програма  визначає  обсяги  знань,  якими  повинен  опанувати  здобувач  першого
(бакалаврського) рівня  відповідно  до  вимог  освітньо-кваліфікаційної  характеристики,
алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни «Вступ до спеціальності» та необхідне
методичне забезпечення, складові і технологію оцінювання навчальних досягнень студентів.

Навчальна дисципліна “ Вступ до спеціальності ” складається з двох змістових модулів:
Моя майбутня професія – комп’ютерні науки, Використаннясучасних ІКТ в навчанні – шлях до
професійного зростання. Обсяг дисципліни – 60 год (2 кредити).

Метою   викладання навчальної дисципліни “ Вступ до спеціальності ” є ознайомлення
студентів зі майбутньою спеціальностю «Комп’ютерні науки.

Завдання  полягає  у  формуванні  теоретичних  знань  та  практичних  умінь  у  сфері
інформаційних технологій та набуття наступних компетентностей:

Загальні компетентності
ЗК-1: Здатність  до  комплексного  розв’язання  проблем.  Здатність  виявляти  наукову сутність
проблем  у  професійній  сфері,  знаходити  адекватні  шляхи  щодо  їх  розв’язання;  володіння
системним, цілісним підходом до аналізу і оцінки ситуації

ЗК-3: Креативність.  Відкритість  до  нових  знань,  ідей  і  технологій;  здатність  продукувати
нестандартні  ідеї,  підходи,  відхилятись від традиційних схем рішення проблем; здатність до
новаторської діяльності
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ЗК-5: Координація  дій  з  іншими фахівцями.  Здатність  та  готовність  виконувати  колективні
проекти,  брати  на  себе  відповідальність  за  виконання  робіт  окремої  групи;  уміння  вести
дискусію,  аргументовано  відстоюючи  свою  точку  зору;  здатність  доносити  власні  знання,
обґрунтування і висновки до фахівців і широкого загалу;

ЗК-8: Когнітивна гнучкість.  Здатність здобувати нові знання, уміння та інтегрувати їх з уже
наявними; самостійного освоєння нових методів дослідження, зміни наукового й виробничого
профілю своєї діяльності.

ЗК-10: Складання суджень і ухвалення рішень. Спроможність орієнтуватися у різних поглядах
на  проблему,  формувати  власну  думку;  уміти  формулювати  задачу,  аргументовано  обирати
оптимальні шляхи розв’язання, аналізувати й осмислювати отриманий розв’язок.

Фахові компетентності

ФК-1: Здатність  до  ефективної  реалізації  себе  як  фахівця  з  комп’ютерних  наук  в
інформаційному суспільстві; оцінки, аналізу та ефективного використання методів, технологій
та інструментарію інформатики в усіх сферах суспільного життя; розуміння основних напрямків
подальшого розвитку інформатики

3. Результати навчання за дисципліною

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

 знати можливості сервісних та стандартних програм;
 знати основи прийняти рішення по застосуванню соціальних пошукових систем; 
 знати  як  проаналізувати  та  підібрати  прикладне  програмне  забезпечення  для

використання у професійній діяльності;
 знати можливості  хмарних сервісів

уміти:
 вміти здійснити пошук інформації у глобальній та локальній мережах;
 вміти використати соціальні закладки, мережеві документи;
 вміти опрацювати наукову літературу по використанню інформаційних технологій;
 вміти створювати матеріали за допомогою Інтернет-ресурсів;
 вміти проаналізувати ефективність використання інформаційних технологій у менеджерських

задачах;
 вміти користуватись спільним доступу для проектних завдань й виконання задач в команді;
 вміти використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології для самоосвіти

та досягти наступних програмних результатів навчання:

ПРз-5: архітектури комп’ютера, фізичних принципів його роботи, функцій операційних систем (ОС),
програмних інтерфейсів для доступу прикладних програм до засобів ОС, мов системного програмування
та методів розробки програм, що взаємодіють з компонентами комп’ютерних систем;

ПРу-11: планувати навчання  інформатики з  використанням різних організаційних форм та  засобів
навчання, визначати функції, мету та задачі навчання інформатики в загальноосвітній школі, готувати і
проводити уроки різних типів;

ПРу-15 відтворювати  історичний  розвиток  комп’ютерних  наук  та  ІТ,  знати  сучасні  тенденції  в
інформатиці; аналізувати та прогнозувати вплив інформаційних технологій на суспільство
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4. Структура навчальної дисципліни 
Тематичний план для денної форми навчання

Назва змістових модулів, тем
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Змістовий модуль 1. Моя майбутня професія – комп’ютерні науки

Тема 1. Моя майбутня професія – 
комп’ютерні науки. 

8 2 2 4

Тема 2. Специфіка професійної діяльності.
Етапи професійного зростання: 
компетентнісні виміри професії.

8 2 2 4

Тема 3. Історія інформатики та 
обчислювальної техніки

10 2 4 6

Модульний контроль 2

Разом 30 6 8 14

Змістовий модуль 2.Використаннясучасних ІКТ в навчанні – шлях до професійного 
зростання

Тема 1. Навчання в Microsoft 
ImagineAcademy – підтвердження високого
професійного рівня знань та перевага на 
ринку праці

8 2 2 4

Тема 2. Використання ресурсів освітнього
е-середовища  Університету  в  навчальній
роботі

8 2 2 4

Тема 3. Організація навчання за допомогою
хмарних сервісів WEB 2.0

10 2 4 6

Модульний контроль 2

Разом 30 6 8 14
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Усього 60 12 16 28

5. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Моя майбутня професія – комп’ютерні науки.

Тема 1 Моя майбутня професія -  комп’ютерні науки. 

Поняття  інформатики  та  інформаційних  технологій.  .Комп’ютерна  грамотність  та
інформаційна  культура.  Моя   майбутня  професія  –  комп’ютерні  науки.  Практичне  значення
спеціалізації за напрямом підготовки. 

Тема  2.  Специфіка  професійної  діяльності.  Етапи  професійного  зростання:
компетентнісні виміри професії.

Освітньо-кваліфікаційні рівні підготовки фахівця з інформатики в структурі вищої освіти.
Компетентнісні виміри професії. Навчально-методичне забезпечення для підготовки бакалавра
комп’ютерних наук. Магістерська підготовка в галузі комп’ютерних наук.

Тема 3. Історія інформатики та обчислювальної техніки.

Історія  розвитку  інформатики.  Обчислювальна  техніка  –  інформатика  –  новітні
iнформацiйно-комунікаційні  технології.   Структура  інформатики  як  наукової  та  прикладної
дисципліни.  Коло комп’ютерних наук. 

Змістовий модуль 2. Використання сучасних ІКТ в навчанні – шлях до професійного
зростання.

Тема 1. Опанування пакетом Microsoft Office – підтвердження високого професійного
рівня знань та перевага на ринку праці.

Опанування пакетом Microsoft Office – підтвердження високого професійного рівня знань
та перевага на ринку праці. Особливості навчання та сертифікації.

Тема 2.  Використання ресурсів освітнього е-середовища Університету в навчальній
роботі.

Використання  ресурсів  освітнього  е-середовища  Університету  в  навчальній  роботі.
Інституційний репозиторій. Електронні видання. Наукові доробки магістрів. Сайт бібліотеки.

Тема 3. Організація навчання за допомогою хмарних сервісів WEB 2.0.

Google+ як соціальна мережа для навчання. Сервіси Google. GoogleScholar. 

Особливості представлення результатів навчання та досліджень за допомогою мережевих
інструментів:SlideShare, Prezi, MindMeister, YouTube, сервіси для створення інфографіки тощо.
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6. Контроль навчальних досягнень
6.1.  Система оцінювання навчальних досягнень студентів

Вид діяльності студента
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Відвідування лекцій 1 3 3 3 3

Відвідування семінарських занять 1 4 4 4 4

Відвідування лабораторних занять

Робота на семінарському занятті 10 4 40 4 40

Робота на практичному занятті

Лабораторна робота (в тому числі допуск, 
виконання, захист)

Виконання завдань для самостійної 
роботи

5 3 15 3
15

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25

Виконання ІНДЗ 30

Разом - 87 - 87

Максимальна кількість балів:                                                           174

Розрахунок коефіцієнта: =60/174=0,34

Підсумкове оцінювання – залік.

Вивчення  дисципліни  здійснюється  за  машинним  варіантом  з  організацією  занять  у
спеціалізованих  комп’ютерних  залах,  де  кожний  студент  отримує  можливість  навчатись
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безпосередньо на індивідуальному робочому місці, обладнаному персональним комп’ютером, а
також дистанційно з навчально-методичними матеріалами ЕНК в середовищі Moodle.

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання.
№
з/п

Назва теми Кількість 
завдань Бали

Змістовий модуль 1. Моя майбутня професія – комп’ютерні науки 3 15

1 Тема 1. Моя майбутня професія – комп’ютерні науки. 1 5

2
Тема 2. Специфіка професійної діяльності. Етапи професійного 
зростання: компетентнісні виміри професії.

1 5

3 Тема 3. Історія інформатики та обчислювальної техніки 1 5
Змістовий модуль 2. Використаннясучасних ІКТ в навчанні – шлях до

професійного зростання
3 15

4
Тема 1. Навчання в Microsoft ImagineAcademy– підтвердження 
високого професійного рівня знань та перевага на ринку праці

1 5

5
Тема 2.  Використанняресурсів освітнього е-середовища Університету 
в навчальній роботі

1 5

6 Тема 3.Організація навчання за допомогою хмарних сервісів WEB 2.0 1 5

Разом 6 30

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання.
Модульний контроль:

1. 1-й модуль: виконання  презентаційної роботи з історії обчислювальної техніких   - 25
балів.

2. 2-й модуль: виконання практичного завдання з використанням пакету Microsoft Office- 25
балів.
  

6.4. Шкала відповідності оцінок

Оцінка Кількість балів

Відмінно 100-90
Дуже добре 82-89
Добре 75-81
Задовільно 69-74
Достатньо 60-68
Незадовільно 0-59
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7. Навчально-методична картка дисципліни
Разом: 60 год.,з них: лекції – 16 год., семінарські заняття – 12 год.,

модульний контроль – 4 год., самостійна робота – 28 год.

Модулі
(назви, бали)

Змістовий модуль І.
Моя майбутня професія – інформатика

(97 балів)

Змістовий модуль ІІ.
Використаннясучасних ІКТ в навчанні – шлях до професійного

зростання(97 балів)

Теми 1 2 3 4 5 6 7

Лекції
(теми, бали)

Моя майбутня
професія –
компютерні

науки
(1 бал)

Специфіка
професійної
діяльності.

Етапи
професійного

зростання:
компетентнісні

виміри
професії(1 бал)

Історія
інформатики та
обчислювальної

техніки
(1 бал)

Навчання в
Microsoft

ImagineAcademy
– підтвердження

високого
професійного
рівня знань та

перевага на
ринку праці

(1 бал)

Використаннярес
урсів освітнього

е-середовища
Університету в

навчальній
роботі
(1 бал)

Організація
навчання за
допомогою

хмарних
сервісів WEB

2.0
(1 бал)

Семінарські
заняття

(теми, бали)

Освіта  як
основа розвитку

особистості,
суспільства,

нації та держави
(11 бал)

Специфіка
професійної
діяльності.

Етапи
професійного

зростання:
компетентнісні
виміри професії

(11 бал)

Історія
інформатики та
обчислювальної

техніки
(11 балів)

Електронне
портфоліо
студента
(11 балів)

Навчання в
MicrosoftITAcad

emy
(11 бал)

Організація
навчання за
допомогою

хмарних сервісів
WEB 2.0
(11 бал)

Особливості
представлення

результатів
навчання та

досліджень за
допомогою
мережевих

інструментів
 (11 бал)

Індивідуальні
завдання(бали)

Не передбачено

Самостійна робота
(бали) Самостійна робота(15 балів) Самостійна робота(15 балів)

Поточний контроль
(вид, бали)

Модульна контрольна робота 1
(25  балів)

Модульна контрольна робота 2
(25  балів)

Підсумковий
контроль

(вид, бали)
Залік (100 балів)

4. Рекомендовані джерела
Основні (базові) джерела

1. Буйницька О.П.  Інформаційні технології та технічні засоби навчання. Навч. посіб. – К.:
Центр учбової літератури, 2012. – 240 с.

2. Економічна інформатика : підручник Макарова М. В., Гаркуша С. В., Білоусько Т. М.,
Гаркуша О. В.,  К, :ЛІРА-К, 2016. 480 с. 

3. Інформатика  та  комп'ютерна  техніка.  Ч.  1.  (Серія  "Інформація.  Комунікація.
Документація". Випуск 6).Ярка У. Б., Білущак Т. М. : К, :ЛІРА-К,  2015. 204 с.

4. Інформатика.  Комп'ютерна  техніка.  Комп'ютерні  технології  [Текст]  :  підручник  для
студентів  вищих  навчальних  закладів  /  кол.  авт. В.  А.  Баженов  [та  ін.]  ;  Львівський
національний університет ім. І.  Франка,  Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут", Київський національний університет будівництва і
архітектури.  4-те вид.  К. : Каравела, 2012.  496 с.

5. Інформатика.  Комп'ютерна  техніка.  Комп'ютерні  технології  [Текст]  :  підручник  для
студентів  вищих  навчальних  закладів  /  кол.  авт. В.  А.  Баженов  [та  ін.]  ;  Львівський
національний університет ім. І.  Франка,  Національний технічний університет України
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"Київський політехнічний інститут", Київський національний університет будівництва і
архітектури.  4-те вид.  К. : Каравела, 2012.  496 с.

6. Носенко Т.І. Інформаційні технології навчання: навчальний посібник. – К.: Київ. ун-т ім.
Бориса Грінченка, 2011. – 184 с.

7. Основи інформатики та  обчислювальної  техніки.  Підручник (гриф МОН України).  За
загальною редакцією, В. Г. Іванова,  К, :ЛІРА-К, 2015.   312 с. 

8. Основи інформатики та  обчислювальної  техніки.  Підручник (гриф МОН України).  За
загальною редакцією, В. Г. Іванова,  К, :ЛІРА-К, 2015.   312 с. 

9. Основи інформатики. Модуль1. Інформаційні засади побудови обчислювальних систем:
Навчальний посібник для студентів гуманітарних спеціальностей/Упоряд. В.О.Абрамов,
Г.Ф.Бонч-Бруєвич,  Т.І.Носенко,  А.В.Шекунов.  – К.:  КМПУ ім..  Б.Д.Грінченка,  2007.  –
94с.

10. Основи інформатики та обчислювальної техніки. Підручник (гриф МОН України). За 
загальною редакцією, В. Г. Іванова,  К, :ЛІРА-К, 2015.   312 с. 

11. Основи інформатики та обчислювальної техніки. Підручник (гриф МОН України). За 
загальною редакцією, В. Г. Іванова,  К, :ЛІРА-К, 2015.   312 с. 

12. Співаковський О.В.,  Щедролосьєв Д.Є.,  Чаловська Н.М.,  Глущенко О.О.,  Федорова Я.Б.
Інформаційні  технології в  управлінні  вищими  навчальними  закладами:  Метод.
Посібник / О.В. Співаковський (ред.). – Херсон: Айлайт, 2005. – 152 с.

13. Таресенко Р.О., Гаріна С.М., Рабоча Т.П.  Інформаційні технології: навч. посіб. / Кабінет
міністрів України; Національний аграрний ун-т. – К.: ТОВ «Алефа», 2008. – 312 с.

Додаткові

1. Excel 2016 для чайников (+видеокурс). Грег Харвей, -К, :ЛІРА-К, 2016.  400 с. 

2. Бизнес-анализ с помощью Microsoft Excel – М.: Издательский дом “Вильямс”, 2003. –
448с.

3. Глинський Я.М.,  Ряжська В.А.  Інтернет. Сервіси,  HTML і  Web-дизайн.  –  Львів:Деол,
2002. 168с.

4. Економічна інформатика : підручник Макарова М. В., Гаркуша С. В., Білоусько Т. М., 
Гаркуша О. В.,  К, :ЛІРА-К, 2016. 480 с. 

5. Златопольский Д.М. 1700 заданий по Microsoft Excel. – СПб.: БХВ-Петербург, 2003. –
544 с.

6. Інформатика  та  комп'ютерна  техніка.  Навч.посіб.  [для  студ.екон.спец.вищих
навч.закладів]  /  Швиденко  М.З.,  Ткаченко  О.М.,  Глазунова  О.Г.,  Мокрієв  М.В.,
Матус Ю.В., Попов О.Є.  К.: Освіта України, 2012.  489с. 

7. Інформатика  та  комп'ютерна  техніка.  Навч.посіб.  [для  студ.екон.спец.вищих
навч.закладів]  /  Швиденко  М.З.,  Ткаченко  О.М.,  Глазунова  О.Г.,  Мокрієв  М.В.,
Матус Ю.В., Попов О.Є.  К.: Освіта України, 2012.  489с. 

8. Інформатика.  Комп'ютерна  техніка.  Комп'ютерні  технології  [Текст]  :  підручник  для
студентів  вищих  навчальних  закладів  /  кол.  авт. В.  А.  Баженов  [та  ін.]  ;  Львівський
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національний університет ім. І.  Франка,  Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут", Київський національний університет будівництва і
архітектури.  4-те вид.  К. : Каравела, 2012.  496 с.

9. Інформатика.  Комп'ютерна  техніка.  Комп'ютерні  технології  [Текст]  :  підручник  для
студентів  вищих  навчальних  закладів  /  кол.  авт. В.  А.  Баженов  [та  ін.]  ;  Львівський
національний університет ім. І.  Франка,  Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут", Київський національний університет будівництва і
архітектури.  4-те вид.  К. : Каравела, 2012.  496 с.

10. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики: Навч. посіб.: У 3 ч. / За ред.. М.І.Жалдака.
– К.: Навчальна книга, 2004. – Ч. І: Загальна методика навчання інформатики. – 256 с.

11. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики: Навч. посіб.: У 3 ч. /За ред. М.І.Жалдака. –
К.:Навчальна книга, 2004. – Ч.ІІ: Методика навчання інформаційних технологій. – 287 с.

12. Організація баз даних та знань. Ч 1.Степанов В.П. Пономаренко Є.В., : К, :ЛІРА-К, 2013.
488 с.

13. Основи інформатики та обчислювальної техніки. Підручник (гриф МОН України). За 
загальною редакцією, В. Г. Іванова,  К, :ЛІРА-К, 2015.   312 с. 

14. Самылкина  Н.Н.  Современные  средства  оценивания  результатов  обучения  /  Н.  Н.
Самылкина. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. – 172 с.

15. Следзінський  І.Ф.,  Василенко  Я.П.  Основи  інформатики.  Посібник  для  студентів.  –
Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2003. – 160 с.

5. Додаткові ресурси 

1. Довідка по роботі з програмою MS Word. – Режим доступу: http://office.microsoft.com/ru-
ru/word-help

2. Довідка по роботі з програмою MS Excel – Режим доступу: http://office.microsoft.com/uk-
ua/excel-help/

3. Довідка  по  роботі  з  програмою  MS  PowerPoint. –  Режим  доступу:
http://office.microsoft.com/uk-ua/powerpoint-help

4. Довідка  по  роботі  з  онлайн  ресурсом Sway. –  Режим  доступу:
https://support.office.com/uk-ua/sway?omkt=uk-UA 

5. Довідка  по  роботі  з  відеоредактором YouTube. –  Режим  доступу:
https://support.google.com/youtube/answer/183851?hl=ru 

6. Карти  знань.  –  Режим  доступу:  http://www.eduwiki.uran.net.ua/wiki/index.php?
title=Карти_знань

7. Каталог  освітніх  ресурсів.  –  Режим  доступу:
http://www.eduwiki.uran.net.ua/wiki/index.php?title=Каталог_освітніх_ресурсів

8. Острів знань – соціально-освітній портал. – Режим доступу: http://ostriv.in.ua/ 
9. Продукти Google. – Режим доступу: http://www.google.com.ua/intl/uk/about/products/  
10. Про безпеку роботи на комп’ютері. – Режим оступу: http://samouchka.com.ua/ukr/safety/

Вступ до спеціальності, 122 «Комп’ютерні науки»  

http://samouchka.com.ua/ukr/safety/
http://www.google.com.ua/intl/uk/about/products/
http://ostriv.in.ua/
http://www.eduwiki.uran.net.ua/wiki/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%85_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%96%D0%B2
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