


 



1.Опис навчальної дисципліни 

 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань , напрям підготовки, 

освітньо-кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

Кількість кредитів - Галузь знань  

22 Охорона здоров’я 

Рік підготовки 

1-й 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна кількість  

годин 80 

 

Спеціальність  

 

223 Медсестринство 

(Лікувальна справа, Сестринська 

справа, Акушерська справа) 

 

221Стоматологія (Стоматологія, 

Стоматологія ортопедична) 

 

226 Фармація, промислова фармація 

(Фармація) 

 

 

Семестр 

 

 

1-2 й 

Освітньо-професійний ступінь  

Фаховий молодший бакалавр 

 

Лекції  

30год 

Практичні,семінарські 

50 год 

Лабораторні  

- 

Самостійна робота 

- 

Індивідуальні завдання 

- 

Вид контролю 

диференційований залік  

 

 

 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

З ДИСЦИПЛІНИ  ІНФОРМАТИКА 

2020-2021 Н.Р. 

№ 

з/п 
Тема 

 

Усього 
Теоретичні 

заняття 

Практичні 

заняття 

1. Інформаційні технології в суспільстві. 

Основи електронного документообігу. 

16 6 10 

2. Мультимедійні та гіпертекстові 

документи. 

12 4 8 

3. Моделі і моделювання. Аналіз та 

візуалізація даних. Системи 

опрацювання табличних даних. 

18 8 10 

4. Бази даних. Системи керування та 

управління базами даних. 

16 4 12 

5. Моделювання. Основи алгоритмізації. 6 2 4 

6. Автоматизоване створення й 

публікація веб-ресурсів. Сучасні 

сервіси Інтернету. 

12 6 6 

        Всього 80 30 50 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Програма розрахована на вивчення основ інформатики у навчальних закладах І-ІІ рівнів 

акредитації, які здійснюють  підготовку  на основі базової  загальної  середньої освіти .  

Інформатика в старшій школі є логічним продовженням курсу інформатики основної 

школи, під час вивчення якого в студентів було сформовано основи інформаційної культури та 

базові компетентності у галузі інформаційно-комунікаційних технологій. 

На навчання дисципліни відводиться 80 годин.  

Мета і завдання навчання інформатики 

Метою навчання є продовження формування у студентів інформаційної культури та 

інформатичної компетентності для реалізації їх творчого потенціалу та соціалізації у 

суспільстві завдяки здатності до ефективного використання засобів сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій. 

Завданнями курсу є: 

 формування в студентів знань й умінь, необхідних для ефективного використання 

сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-пізнавальній 

діяльності, при вивченні інших навчальних предметів, у повсякденному житті; 

 розвиток в студентів готовності застосовувати інформаційно-комунікаційні 

технології з метою ефективного виконання різноманітних завдань щодо реалізації 

інформаційних процесів, пов’язаних з майбутньою професійною діяльністю в умовах 

інформаційного суспільства;  

 розвиток інформаційної культури, знань правил безпеки життєдіяльності та навичок 

безпечної поведінки при виконанні робіт з використанням засобів інформаційно-

комунікаційних технологій; 

 розвиток в студентів здатності самостійно опановувати та раціонально 

використовувати програмні засоби загального та прикладного призначення, 

цілеспрямовано шукати й систематизувати відомості, використовувати електронні 

засоби обміну даними. 

Структура навчальної програми 

Навчальна програма складається з: 

 пояснювальної записки, де визначено мету та завдання навчання основ інформатики, 

охарактеризовано структуру навчальної програми, вказано загальну характеристику 

умов навчання у НЗ І-ІІ р. а.; 

 критерії оцінювання навчальних досягнень, а також наведено рекомендації щодо 

викладання навчального матеріалу за програмою, орієнтовний перелік програмного 

забезпечення, орієнтовний розподіл навчальних годин на вивчення розділів 

програми; 

 вимог щодо рівня очікуваних результатів навчання та змісту навчального матеріалу 

для їх формування за модулями; 

 перелік рекомендованої навчальної літератури; 

 перелік методичної літератури. 

 

 

Особливості організації навчання основ інформатики у ФНЗ І-ІІ рівнів акредитації 

Програма має модульну структуру. 

Модуль - структурна одиниця навчальної програми, подана як організаційно-методичний 

блок, що містить цілісний набір компетенцій, необхідних для засвоєння студентами протягом 

його вивчення. 

Основою навчання інформатики є базовий модуль, зміст якого може бути розширений за 

рахунок вибіркових модулів. Базовий модуль завершує формування в студентів предметних і 

ключових компетентностей щодо використання сучасних інформаційно-комунікаційних 



технологій на рівні, визначеному чинним Державним стандартом базової і повної загальної 

середньої освіти. Цей модуль є мінімально допустимою нерозривною структурною одиницею 

програми, рознесення вивчення базового модуля на два роки не допускається. 

Вибіркові модулі для розширення курсу викладач добирає, відповідно до  профілю 

навчання навчального закладу, запитів, індивідуальних інтересів і здібностей студентів, 

регіональних особливостей, матеріально-технічної бази та наявного програмного 

забезпечення. Реалізація профільного навчання під час викладання  курсу може здійснюватися 

як шляхом розширення змісту окремих тем, так і добором профільно-орієнтованих навчальних 

завдань. 

Поєднання модулів повинно забезпечувати необхідну ступінь гнучкості та свободи в 

відборі і комплектації необхідного конкретного навчального матеріалу для навчання студентів 

і реалізації дидактичних цілей. Кількість та тематика варіативних модулів погоджується 

методичною службою навчального закладу. 

Згідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, вибірково-

обов’язковий курс «Інформатика»  вибудовується за такими предметними змістовими лініями:  

 інформаційні технології в суспільстві; 

 моделі і моделювання, аналіз та візуалізація даних; 

 системи керування базами даних; 

 технології опрацювання мультимедійних даних; 

 сервіси інформаційно-комунікаційних мереж. 

 

Зміст навчання має чітко виражену прикладну спрямованість і реалізується переважно 

шляхом застосування практичних методів і форм організації занять. 

 

 



Структура дисципліни 

На вивчення дисципліни виділяється 80 годин аудиторної роботи (лекційні та практичні 

заняття).  

Дисципліна вивчається у І та ІІ семестрі, завершується складанням диференційованого 

заліку. 

До складу дисципліни входить 6 тематичних робіт: 

 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ  

З ДИСЦИПЛІНИ  ІНФОРМАТИКА 

2020-2021 Н.Р. 

 

 

 

 

№ 

за/п 
Тема лекції К-сть годин 

1. Інформаційні процеси та  інформаційні системи Інтернет технології. 

Поняття про штучний інтелект. Smart-технології. 

2 

2. Документи та документообіг. 

Технічні та програмні засоби обробки документів та інформації. 

2 

3. Засоби автоматизації процесу створення документа. 

 

2 

4. Технології опрацювання мультимедійних даних. Проектування та 

створення об'єктів мультимедіа. 

2 

5. Графічний дизайн. 

 

2 

6. Комп'ютерне моделювання об'єктів і процесів. Візуалізація рядів і 

трендів даних. Інфографіка. Поняття та засоби опрацювання 

електронних таблиць. 

2 

7. Excel. Використання формул. Абсолютні, відносні та мішані 

посилання на комірки і діапазони комірок. 

2 

8. Автоматизація опрацювання списків. Сортування й фільтрація 

даних у таблицях.  Консолідація даних. Зведені таблиці. 

2 

9. Основи статистичного аналізу даних. 

 

2 

10. Поняття бази даних і систем керування базами даних, їх 

призначення та класифікація. Реляційні бази даних. 

2 

11. Проектування баз даних. Створення таблиць. Зв’язки між таблицями 

в базі даних, їхні різновиди. Запити, звіти та форми у БД. 

2 

12. Поняття та типи об'єкта і моделі. Поняття алгоритму. Базові 

структури алгоритмів. Етапи розв’язування задач за допомогою 

комп’ютера. 

2 

13. Поняття про мови програмування. Вхідні дані та результати, їх 

взаємозв’язок. Слідування, розгалуження, повторення у мові 

програмування. 

2 

14. Системи керування вмістом для веб-ресурсів. Поняття про мову 

розмічання гіпертекстового документа. 

2 

15. Огляд сервісів Веб 2.0. Веб-спільноти. Вікі технології. 

 

2 

Всього годин 30 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  

З ДИСЦИПЛІНИ  ІНФОРМАТИКА 

2020-2021 Н.Р. 

№ 

за/п 
Тема лекції К-сть годин 

1. 
Інформаційні технології в суспільстві. Основи електронного 

документообігу. 

Техніка безпеки при роботі з ПК. Інформація та інформаційні 

процеси. Введення та редагування даних. Форматування символів та 

абзаців. Стилі. 

 

 

 

2 

 

 

2. Текстовий процесор. Форматування текстових документів.  

Створення списків та покажчиків. Використання шаблонів 

документів.  

 

2 

3. Текстовий процесор.  Використання засобів автоматизації. Робота з 

електронними формами і бланками. 

 

2 

4. Текстовий процесор.  Робота з таблицями і зображеннями у 

текстових документах. 
2 

5. Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок. Тематичне 

оцінювання 
2 

6. Мультимедійні документи. Графічний дизайн. 

Розробка слайдової  презентації. 

 

2 

7. Опрацювання звукових та відеоданих. 

Створення відеокліпу (потокової презентації). 
2 

8. Створення листівки та буклету засобами програм комп’ютерної 

верстки. 
2 

9. Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок. Тематичне 

оцінювання 
2 

10. Системи опрацювання табличних даних.   

Уведення даних і форматування таблиць у середовищі табличного 

процесора. Використання формул в електронних таблицях. 

2 

11. Аналіз даних, сортування та фільтрація даних. Обчислення 

основних статистичних характеристик вибірки засобами MS Excel. 
2 

12. Консолідація даних. Створення зведеної таблиці. Побудова діаграм.   

13. Пошук рішення. Складання графіків. 
2 

14. Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок. Тематичне 

оцінювання 
2 

15. Бази даних. Системи керування та управління базами даних  

Робота з готовою базою даних. Введення та отримання даних. 2 

16. Створення бази даних з кількома зв’язаними таблицями. 2 

17. Створення запитів та звітів у базі даних. 2 

 

18. Створення запиту на вибірку та модифікацію даних в таблиці. 2 

19. Створення форми. 2 

20. Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок. Тематичне 2 



 

 

 

оцінювання 

21. Моделювання. Основи алгоритмізації 

Побудова інформаційної моделі. 
2 

22. Створення та виконання алгоритмів. 

 
2 

23. Сучасні сервіси Інтернету. 

Робота з електронною поштою. 2 

24. Автоматизоване створення й публікація веб-ресурсів.  

Розробка простого веб-сайту. 
2 

25. Узагальнення та систематизація знань, умінь та навичок. Тематичне 

оцінювання 
2 

Всього годин: 50 



ЗАСОБИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОЧАТКОВОГО, ПОТОЧНОГО,  

ПРОМІЖНОГО КОНТРОЛЮ З ДИСЦИПЛІНИ "ІНФОРМАТИКА" 

 ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:  

223 Медсестринство (Лікувальна справа, Сестринська справа, Акушерська справа) 

221 Стоматологія (Стоматологія ортопедична, Стоматологія) 

226 Фармація, промислова фармація (Фармація) 

 

Початковий контроль знань студентів здійснюється на практичних заняттях з 

інформатики в навчальному кабінеті методом фронтального усного опитування, написання 

контрольних робіт, або вирішення тестових завдань різного ступеню важкості, і включає в 

себе перевірку знань теоретичного та практичного матеріалу, який вивчався у шкільному 

курсі інформатики.  

 

Поточний контроль знань проводиться на практичному занятті по окремих темах 

дисципліни, згідно затвердженої навчальної програми, та розробленим методичним 

вказівкам. Проводиться методом усного опитування, вирішення тестових завдань різного 

ступеню важкості, розв’язуванні задач. 

 

Перевірка практичних навичок проводиться окремо на лабораторно-практичних 

заняттях та в позааудиторний час згідно з графіком консультацій циклової комісії 

дисциплін курсу загальноосвітньої підготовки.  

 

Підсумковий контроль проводиться після виконання програми у формі 

диференційованого заліку. 

 

Студенти, котрі мають академічну заборгованість, та студенти, котрі були відсутні на 

заліку, оцінка виставляється викладачем після ліквідації заборгованості та при засвоєнні 

програми. 



Підручники та навчальні посібники 

1. Інформатика (рівень стандарту). Підручник для 10 (11) класу закладів загальної 

середньої освіти: Ривкінд Й. Я., Лисенко Т. І., Чернікова Л. А., Шакотько В. В. Київ 

Видавництво "Генеза", 2018 р. 

2. "Інформатика 10(11) клас" (Рівень стандарту): Н. В. Морзе, О. В. Барна, В. П. Вембер, 

О. Г. Кузьмінська Видавництво: Оріон Мова: українська Сторінок: 1-146 Рік: 2018.  

3. "Інформатика 10(11) клас" (Рівень стандарту). Автори: В.Д. Руденко, Н.В. Речич, В.О. 

Потієнко, 2018р. 

4. "Інформатика 10(11) клас" (Рівень стандарту) (2018 рік). Автори: О.О. Бондаренко, 

В.В. Ластовецький, О.П. Пилипчук, Є.А. Шестопалов. 

5. Й. Я. Ривкінд, Т. І. Лисенко, Л. А. Чернікова, В. В. Шакотько; Гриф Міністерства 

освіти: Рекомендовано МОНУ; Видавництво: Генеза; Рік: 2010; Сторінок: 304. 

6. Інформатика 10(11) клас" (Рівень стандарту): Морзе Н.В., Вембер В.П., Кузьмінська 

О.Г. 2015р. 

 



КРИТЕРІЇ ОЦІНОК ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ  

СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:  

223 Медсестринство (Лікувальна справа, Сестринська справа, Акушерська справа) 

221 Стоматологія (Стоматологія ортопедична, Стоматологія) 

226 Фармація, промислова фармація (Фармація) 

З ДИСЦИПЛІНИ "ІНФОРМАТИКА" 

У наведеній нижче таблиці вказано критерії, за якими визначається рівень навчальних 

досягнень студента та відповідний бал. Слід вважати, що знання, уміння та навички 

студента відповідають певному рівню навчальних досягнень, якщо вони відповідають 

критерію, вказаному для цього рівня, та критеріям для всіх попередніх рівнів. 

 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

Бали 
Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів з основ 

інформатики 

І.
  
П

о
ч

ат
к
о
в
и

й
 1 

Студент /студентка:  

розпізнає окремі об’єкти, явища і факти предметної галузі; 

знає і виконує правила техніки безпеки під час роботи з 

комп’ютерною технікою 

2 

Студент/студентка: 

розпізнає окремі об’єкти, явища і факти предметної галузі та може 

фрагментарно відтворити знання про них 

3 

Студент/ студентка: 

має фрагментарні знання незначного загального обсягу (менше 

половини навчального матеріалу) за відсутності сформованих умінь та 

навичок  

ІІ
. 

  
С

ер
ед

н
ій

 

4 

Студент/студентка: 

має початковий рівень знань, значну (більше половини) частину 

навчального матеріалу може відтворити; 

виконує елементарне навчальне завдання із допомогою вчителя; 

має елементарні навички роботи на комп'ютері 

5 

Студент /студентка: 

може відтворити значну (більше половини) частину навчального 

матеріалу; 

може з допомогою викладача відтворити значну частину 

навчального матеріалу; 

має стійкі навички виконання елементарних дій з опрацювання 

даних на комп'ютері  

6 

Студент/студентка: 

пояснює основні поняття навчального матеріалу; 

може самостійно відтворити значну частину навчального 

матеріалу; 

вміє за зразком виконати просте навчальне завдання; 

має стійкі навички виконання основних дій з опрацювання даних 

на комп'ютері 

ІІ
І.

  
 

Д
о

ст
ат

н
ій

 

7 

Студент/студентка: 

вміє застосовувати вивчений матеріал у стандартних ситуаціях; 

може пояснити основні процеси, що відбуваються під час роботи 

інформаційної системи, та наводити власні приклади на 

підтвердження деяких тверджень; 

вміє виконувати навчальні завдання передбачені програмою 



Рівні 

навчальних 

досягнень 

Бали 
Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів з основ 

інформатики 

8 

Студент/студентка вміє: 

аналізувати навчальний матеріал, в цілому самостійно 

застосовувати його на практиці; 

контролювати власну діяльність; 

самостійно виправляти вказані викладачем помилки; 

самостійно визначати спосіб розв’язування навчальної задачі; 

використовувати довідкові системи програмних засобів 

9 

Студент/студентка: 

вільно володіє навчальним матеріалом, застосовує знання на 

практиці; 

вміє систематизувати і узагальнювати отримані відомості; 

самостійно знаходить і виправляє допущені помилки; 

може аргументовано обрати раціональний спосіб виконання 

навчального завдання; 

використовує електронні засоби для пошуку потрібної інформації  

 

IV
. 
В

и
со

к
и

й
 

 

10 

Студент/студентка:  

володіє міцними знаннями, самостійно визначає проміжні етапи 

власної навчальної діяльності, аналізує нові факти, явища; 

вміє самостійно знаходити додаткові відомості та  використовує їх 

для реалізації поставлених перед ним навчальних завдань, судження 

його логічні і достатньо обґрунтовані; 

має сформовані навички керування інформаційними системами 

11 

Студент/студентка: 

володіє узагальненими знаннями з предмета; 

вміє планувати особисту навчальну діяльність, оцінювати 

результати власної практичної роботи; 

вміє самостійно знаходити джерела різноманітних відомостей і 

використовувати їх відповідно до мети і завдань власної пізнавальної 

діяльності; 

використовує набуті знання і вміння у нестандартних ситуаціях; 

вміє виконувати завдання, які розширюють навчальну програму; 

має стійкі навички керування інформаційними системами 

12 

Студент/студентка: 

має стійкі системні знання та творчо їх використовує у процесі 

продуктивної діяльності; 

вільно опановує та використовує нові інформаційні технології для 

поповнення власних знань та розв’язування задач; 

має стійкі навички керування інформаційними системами в 

нестандартних ситуаціях 

 

 

 


