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Робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційно-комунікаційні технології» містить структуру, зміст і обсяг знань, 

умінь і навичок, що підлягають засвоєнню студентом, їх розподіл за видами занять, а також методичне забезпечення 

дисципліни. 

Складена згідно з робочим навчальним планом підготовки фахівців за спеціальністю «Метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка». 
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інженерії програмного забезпечення, 

докт. техн. наук         І. З. Лютак 

 

 

 

 

Робоча програма обговорена та рекомендована до затвердження на засіданні кафедри енергетичного менеджменту та 

технічної діагностики. 

 

(протокол №______від____________________) 

 

 

 

 

Гарант ОП, проф., докт. техн. наук      М. О. Карпаш 

 

 

Завідувач кафедри ЕМТД, 

проф., докт. техн. наук        П. М. Райтер 
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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

 

        Ресурс годин на вивчення дисципліни «Інформаційно-комунікаційні технології» 

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  

 

 

 

 

 

 

Найменування показників  

Всього  Розподіл по семестрах 

Семестр 1 Семестр_____ 

Денна 

форма 

навчання 

(ДФН) 

Заочна 

(дистанційн

а) 

форма 

навчання) 

(ЗФН) 

Денна 

форма 

навчання 

(ДФН) 

Заочна 

(дистанційн

а) 

форма 

навчання) 

(ЗФН) 

Денна 

форма 

навчання 

(ДФН) 

Заочна 

(дистанційн

а) 

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.: 36 17 36 17   

лекційні заняття 18 9 18 9   

семінарські заняття - - - -   

практичні заняття  9 4 9 4   

лабораторні заняття 9 4 9 4   

Самостійна робота, год, у т.ч. 54 73 54 73   

виконання курсового проекту  

(роботи) 

- - - -   

виконання контрольних 

(розрахунково-графічних) робіт  

- - - -   

опрацювання матеріалу,  

викладеного на лекціях  

14 14 14 14   

опрацювання матеріалу,  

винесеного на самостійне   

вивчення 

20 39 20 39   

підготовка до практичних  

занять та контрольних заходів  

10 10 10 10   

підготовка звітів з лабораторних 

робіт 

10 10 10 10   

підготовка до екзамену 

 

- - - -   

Форма семестрового  

контролю  

залік залік  
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МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

В даний час наше суспільство переживає інформаційну революцію. Розвиток програмного забезпечення, інформаційних 

технологій характеризується швидкою зміною концептуальних уявлень про роль методів, технічних засобів та 

збільшенням об'єму самого програмного засобу. 

Інформація, методи її представлення стають найважливішим ресурсом суспільства і визначальним чинником в 

економічній, технічній і науковій сферах діяльності людини. Сьогодні не можна вирішити жодної значної проблеми без 

опрацювання значних обсягів інформації. Це стосується і представлення інформації, яка найкраще сприймається як 

тривимірна модель, що є близькою до природного її стану та передачі інформації по мережі. 

Передача інформації по мережі є сьогодні мало не єдиним засобом підсилення інтелекту людини. 

Мета викладання дисципліни 
Метою викладання курсу є формування у студентів систематичного і наукового підходу до досягнення вибраних 

компетенцій та програмних результатів освітньої програми. 

Відповідність до стандарту та освітньої програми 
Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей, передбачених 

відповідним стандартом вищої освіти України та освітньою програмою 

ЗК01. Здатність застосовувати професійні знання й уміння у практичних ситуаціях.  

ЗК03. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

ЗК04. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК05. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК06. Навички здійснення безпечної діяльності. 

ЗК08. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК09. Здатність бути критичним і самокритичним.  

ЗК10. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.  

ЗК11. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського 

(вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини 

і громадянина в Україні;  

ЗК13. Здатність до абстрактного та логічного мислення, аналізу та синтезу (критичне мислення) 

ЗК14. Здатність генерувати нові ідеї (креативність) 

ЗК15. Здатність працювати в команді та автономно. 

ЗК16. Навички персональної та групової комунікації. в т. ч. з експертами з інших галузей. 

 

ФК2. Здатність проектувати засоби інформаційновимірювальної техніки та описувати принцип їх роботи.  

ФК3. Здатність, виходячи з вимірювальної задачі, пояснювати та описувати принципи побудови обчислювальних 

компонент засобів вимірювальної техніки.  

ФК4. Здатність використовувати сучасні інженерні та математичні пакети для створення моделей приладів і систем 

вимірювань.  

ФК5. Здатність застосовувати стандартні методи розрахунку при конструюванні модулів, деталей та вузлів засобів 

вимірювальної техніки та їх обчислювальних компонент і модулів.  

ФК7. Здатність до забезпечення метрологічного супроводу технологічних процесів та сертифікаційних випробувань.  

ФК8. Здатність здійснювати технічні заходи із забезпечення метрологічної простежуваності, правильності, 

повторюваності та відтворюваності результатів вимірювань і випробувань за міжнародними стандартами.  

ФК9. Здатність до здійснення налагодження і дослідної перевірки окремих видів приладів в лабораторних умовах і на 

об’єктах.  

ФК10. Здатність розробляти нормативну та методичну базу для забезпечування якості та технічного регулювання та 

розробляти науково-технічні засади систем управління якістю та сертифікаційних випробувань. 

ФК12. Здатність правильно обирати та застосовувати засоби автоматизації та обліку в енергетичних системах. 

ФК14.  Здатність формувати комплексні технічні рішення для енергетичних систем різного призначення. 

ФК15. Здатність до поширення та пояснення інформації, щодо відновлювальних джерел енергії з урахуванням 

екологічних, фінансових та технічних аспектів. 

 

Програмні результати навчання 
ПР01. Вміти знаходити обґрунтовані рішення при складанні структурної, функціональної та принципової схем засобів 

інформаційно-вимірювальної техніки. 

ПР02. Знати і розуміти основні поняття метрології, теорії вимірювань, математичного та комп’ютерного моделювання, 

сучасні методи обробки та оцінювання точності вимірювального експерименту.  

ПР03. Розуміти широкий міждисциплінарний контекст спеціальності, її місце в теорії пізнання і оцінювання об’єктів і 

явищ.  

ПР04. Вміти вибирати, виходячи з технічної задачі, стандартизований метод оцінювання та вимірювального контролю 

характерних властивостей продукції та параметрів технологічних процесів.  
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ПР06. Вміти використовувати інформаційні технології при розробці програмного забезпечення для опрацювання 

вимірювальної інформації. 

ПР07. Вміти пояснити та описати принципи побудови обчислювальних підсистем і модулів, що використовуються при 

вирішенні вимірювальних задач.  

ПР08. Вміти організовувати та проводити вимірювання, технічний контроль і випробування.  

ПР09. Розуміти застосовуванні методики та методи аналізу, проектування і дослідження, а також обмежень їх 

використання.  

ПР12. Знати та розуміти сучасні теоретичні та експериментальні методи досліджень з оцінюванням точності отриманих 

результатів.  

ПР13. Знати та вміти застосовувати сучасні інформаційні технології для вирішення задач в сфері метрології та 

інформаційно-вимірювальної техніки.  

ПР15. Знати та розуміти предметну область, її історію та місце в сталому розвитку техніки і технологій, у загальній 

системі знань про природу і суспільство.  

ПР16. Вміти враховувати соціальні, екологічні, етичні, економічні аспекти, вимоги охорони праці, виробничої санітарії і 

пожежної безпеки під час формування технічних рішень. Вміти використовувати різні види та форми рухової активності 

для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.  

ПР18. Вільно володіти термінологічною базою спеціальності, розуміти науково-технічну документацію державної 

метрологічної системи України, міжнародні та міждержавні рекомендації та настанови за спеціальністю. 

ПРН19. Вміти вибирати. виходячи з технічної задачі, технчні рішення в сфері відновлювальної енергетики, пропонувати 

варіанти їх комплексування із системами традиційної енерегетики із урахуванням  технічних. економічних та фінансових 

міркувань. 

ПРН21. Володіти сучасними програмними засобами для забезпечення усього комплексу робіт за спеціальністю. 

ПРН22. Вміти використовувати у соціальній та виробничій діяльності сучасні методи та засоби комунікації, її доступного 

представлення та пояснення з урахуванням концепції сталого розвитку. норм міжнародного та українського 

законодавства. 

ПРН23. Володіти комунікаційними навиками достатніми для спілкування в групі та з широкою громадськістю. 

 

2 ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1 Зміст лекційного курсу 

Номер 

теми 
Назва теми та її зміст 

Обсяг 

годин 
Л-ра 

1 2 3  

М1 Інформаційно-комунікаційні технології   

ЗМ1 HTML   

НЕ1 

Тема: "Основи HTML. Атрибути HTML елемента. Стилі 

форматування, класи" 

HTML документ, елемент. Засоби розроблення програм (редактори). Основні 

елементи – представлення тексту, зображення та таблиці.  

Тег стилю, каскадні таблиці стилів, атрибут класу.  

2 1,2 

НЕ2 Тема: "Блокові та рядкові елементи" 

CSS float, CSS flexbox 

2 1,2 

ЗМ2 Bootstrap   

НЕ1 Тема: "Бібліотека Bootstrap" 

Основні поняття адаптивної розмітки контенту 

2 1-4 

НЕ2 Тема: "Компоненти бібліотеки Bootstrap " 

Використання елементів бібліотеки, mdbootstrap 

2 1-4 

ЗМ3 Javascript   
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НЕ1 Тема: "Основи Javascript" 

Основи. Типи, оператори 

2 1-4 

НЕ2 Тема: "Структура програми" 

Умова, Цикли 

2 1-4 

НЕ3 Тема: "Функції" 

Декларація, безіменні функції, функції із стрілкою 

2 1-4 

НЕ4 Тема: "Функції 2" 

Опційні аргументи, рекурсія 

2 1-4 

НЕ5 Тема: "Структури даних" 

Об'єкти і масиви 

2 1-4 
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2.2 Зміст лабораторних занять 

Номер 

теми 
Назва теми та її зміст 

Обсяг 

годин 

1 2 3 

1 Створення головної сторінки index.html 2 

2 Основи роботи з Git 2 

3 
Створення інформаційного ресурсу для представлення пристрою (системи) 

відновлюваної енергетики 
5 

 

 

2.3 Зміст практичних занять 

Номер 

теми 
Назва теми та її зміст 

Обсяг 

годин 

1 2 3 

1 
Scrum підхід управління проектами для гнучкої розробки програмного 

забезпечення 
2 

2 Підхід створення макету веб сторінки 2 

3 Розташування елементів на сторінці 3 

4 Клієнт – серверна архітектура програмного забезпечення 2 

 

 

3 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

3.1 Основна література 

1. https://websunsea.github.io/  

2. https://getbootstrap.com/  

3. https://www.w3schools.com/  

4. https://www.youtube.com/watch?v=GFqCX2AefQk&list=PLMB6wLyKp7lV9YoWTMCztq-KXYhYPB09K 

5. https://learn.javascript.ru/ 

 

3.2 Використання обчислювальної техніки 

Вид заняття Тема заняття 

Форма 

представлення 

результатів 

Машинний час, год 

аудит. самост. 

Лаб. роб. 1 Створення головної сторінки index.html код на Github 2 5 

Лаб. роб. 2 Основи роботи з Git код на Github 2 14 

Лаб. роб. 3 

Створення інформаційного ресурсу для 

представлення пристрою (системи) відновлювальної 

енергетики 

код на Github 5 35 

 

4.3 Додаткова література 

1. http://htmlboss.ru/beginner  

2. https://developer.mozilla.org/uk/docs/Web/JavaScript  

3. https://code.visualstudio.com/docs  

4. https://nodejs.org/uk/docs/  

5. https://firebase.google.com/docs 

 

 

5 СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

 

Види робіт, що контролюються Номер контролю Максимальна кількість балів 

1. Засвоєння програмного матеріалу  

дисципліни та практичні заняття 

1 40 

2. Лабораторні роботи 

 № 1 

 № 2 

 № 3 

 

2.1 

2.2 

2.3 

 

10 

10 

40 
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Кінцевий рейтинг виставляється за формулою (1): 

             

лабтеорзаг 
                               (1) 

де – загальний рейтинг, отриманий під час вивчення дисципліни; 

– рейтинг, отриманий за захист лабораторних робіт; 

– рейтинг, отриманий за опрацювання теоретичного матеріалу. 

   

Результуюча оцінка визначається шляхом переводу підсумкової оцінки за такою шкалою: 

 

90 - 100 балів, відмінно (А) 

75 - 89 балів, добре (ВС) 

60 - 74 бали, задовільно (DE) 

35 - 59 балів незадовільно з можливістю 

повторного складання (FX) 

1 - 34 бали Незадовільно із обов’язковим 

повторним курсом 

  

 


