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Робоча програма навчальної дисципліни «Інформатика, алгоритмізація 

та програмування» для бакалаврів спеціальності 015 Професійна освіта / Нац. 

техн. ун-т. «Дніпровська політехніка», каф. ПЗКС. – Д. : НТУ «ДП», 2019. – 16 

с. 

Розробники: доц. Кабак Л.В. 

Робоча програма регламентує: 

– мету дисципліни; 

– дисциплінарні результати навчання, сформовані на основі трансформації 

очікуваних результатів навчання освітньої програми;  

– базові дисципліни; 

– обсяг і розподіл за формами організації освітнього процесу та видами 

навчальних занять; 

– програму дисципліни (тематичний план за видами навчальних занять); 

– алгоритм оцінювання рівня досягнення дисциплінарних результатів 

навчання (шкали, засоби, процедури та критерії оцінювання); 

– інструменти, обладнання та програмне забезпечення; 

– рекомендовані джерела інформації. 

 

Робоча програма призначена для реалізації компетентнісного підходу під 
час планування освітнього процесу, викладання дисципліни, підготовки 
студентів до контрольних заходів, контролю провадження освітньої діяльності, 
внутрішнього та зовнішнього контролю забезпечення якості вищої освіти, 
акредитації освітніх програм у межах спеціальності. 

Робоча програма буде в пригоді для формування змісту підвищення 
кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедр університету. 

 

Погоджено рішенням методичної комісії спеціальності 015 Професійна 

освіта (протокол № _ від ___________). 

Рекомендовано до видання редакційною радою НТУ «ДП» (протокол № __ 

від __________). 
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1 МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИЦИПЛІНИ 

В освітньо-професійній програмі Національного технічного університету 

«Дніпровська політехніка» спеціальності 015 Професійна освіта здійснено 

розподіл програмних результатів навчання (ПРН) за організаційними формами 

освітнього процесу. Зокрема, до нормативної дисципліни «Інформатика, 

алгоритмізація та програмування» віднесено такі результати навчання: 

СР1 Застосовувати сучасне програмне забезпечення у виробничий галузі або освіті 

Мета дисципліни – формування стійких знань та засвоєння базових 

понять сучасних теорій інформатики, алгоритмізації та програмування. 

 Вивчення загальних принципів та методів застосування сучасної теорії 

інформатики, алгоритмізації та програмування. 

Реалізація мети вимагає трансформації програмних результатів навчання в 

дисциплінарні та адекватний відбір змісту навчальної дисципліни за цим 

критерієм. 

2 ОЧІКУВАНІ ДИСЦИПЛІНАРНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Шифр 

РН 

Дисциплінарні результати навчання (ДРН) 

шифр ДРН зміст 

СР1 СР1-1 Знати та вміти користуватись мережею Internet.   

СР1 СР1-2 Вміти розробляти WEB сторінки за допомогою мови HTML 

3 БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ 

Дисципліна «інформатики, алгоритмізації та програмування» викладається 

в 1-му семестрі відповідно до навчального плану, тому додаткових вимог до 

базових дисциплін не встановлюється. Міждисциплінарні зв’язки: вивчення 

курсу “ інформатики, алгоритмізації та програмування ” ґрунтується на 

знаннях, отриманих з попередньо вивчених дисциплін у закладах середньої 

освіти.  
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4 ОБСЯГ І РОЗПОДІЛ ЗА ФОРМАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 
 

Вид 

навчальних 

занять О
б
ся

г
, 

го
д

и
н
и
 Розподіл за формами навчання, години 

денна вечірня заочна 
аудиторні 

заняття 
самостійна 

робота 
аудиторні 

заняття 
самостійна 

робота 
аудиторні 

заняття 
самостійна 

робота 

лекційні 35 11 24     

практичні 50 16 34     

консультації

/ залік 
0/5 5 -     

РАЗОМ 90 32 58     

5 ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 

 
 

Шифри 

ДРН 
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових, 

години 

 ЛЕКЦІЇ 32 

СР1-1 Тема 1. Інформація, інформатика (загальні поняття). 

Загальна характеристика процесів збору, передачі, обробки і 

накопичення інформації.  Комп'ютери (сервери і клієнти) в 

Інтернеті Сервери електронної пошти 

  Web - сервери. FTP-сервери.Сервери телеконференцій. 

Сервери миттєвих повідомлень.Цифрові лінії зв'язку 

Вибір провайдера.Підключення до інтернету 

 Доступ в Інтернет З'єднання мережевої плати з локальною 

мережею.   Кабельні системи Ethernet.  Віддалений доступ до 

глобальних мереж.   Доступ «комп'ютер - мережа». 

Доступ «мережу-мережа». 

6 

СР1-2 Тема 2. Структура WEB сторінки. Введення в HTL. Літерали. 

Вставка літералів у HTML-документ. 

Атрибути тега <FORM>. Тег <INPUT> та його атрибути. 

Структура HTML–документа. 

Плаваючий фрейм на WEB-сторінці. 

Об’єктна модель HTML-сторінки. Батьківські та дочірні об’єкти. 

Тег фіксованого формату <PRE>. 

 

6 

СР1-1 Тема 3.  Користування таблицями стилів CSS.  Каскадні 
таблиці стилів (CSS) – мова представлення WEB – сторінок. 

Створення стилів CSS. Формат визначення стилю. 

Різновиди стилів CSS. Атрибути стилів CSS.Селектори атрибутів 

стилів.Таблиці стилів. Зовнішні та внутрішні таблиці стилів. 

Правила каскадності та пріоритет стилів. Спеціальні селектори. 

Комбінатори, псевдоелементи, псевдокласи. Контейнерній веб – 

дизайн. Блочні контейнери, плаваючи контейнери, контейнери із 

прокруткою. CSS3 –  новий стандарт оформлення HTML 

документів 

6 

СР1-2 Тема 4.  Алгоритмізація обчислювальних задач. Основи 

JavaScript  Мова сценаріїв Javascript. Впровадження сценаріїв 

Javascript в HTML – сторінки.  Основні поняття в Javascript. 

7 
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Шифри 

ДРН 
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових, 

години 

Константи, змінні, вирази. Оператор присвоювання (прості та 

складні).. Типи даних Javascript. Числові, строкові, логічні 

типи даних.. Спеціальні типи даних Javascript . Іменування та 

оголошення змінних у Javascript. Арифметичні оператори 

Javascript. Об’єднання (конкатенація) рядків 

СР1-1 Тема 5. Створення програмних додатків для офісних систем 

за допомогою макросів. Введення в мову програмування 

PHP   Мова сценаріїв PHP. Впровадження сценаріїв PHP в 

HTML – сторінки.  Основні поняття в PHP.    

7 

СР1-2 ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 58 

СР1-1 

СР1-2 

Практичне заняття 1. Створення HTML- документа, із 

використанням тегів оформлення тексту 

Мета роботи: Навчитися створювати нескладні текстові WEB- 

сторінки з  використанням стандартної програми  “Блокнот”  

7 

Практичне заняття 2. Упровадження таблиць та форм у 

HTML- документи  
Мета роботи: Навчитися  вбудовувати таблиці та форми в 

HTML- сторінки 

7 

СР1-1 

СР1-2 

Практичне заняття 3. Глобальна мережа Інтернет. Пошук 

інформації в Інтернеті та робота з електронною поштою 

7 

Практичне заняття 4. Створення гіперпосилань та  

впровадження зображень у HTML- документи 

Мета роботи: Навчитися  створювати зовнішні та внутрішні 

посилання та впроваджувати зображення  у WEB- сторінки 

7 

Практичне заняття 5. Впровадження  карт посилань 

(сенсорних зображень) та скролінгу тексту у HTML- документи 

Мета роботи: Навчитися  створювати HTML- файли з 

використанням карт посилань та впроваджувати текст, що 

переміщається   

7 

Практичне заняття 6. Уведення в JavaScript. 

Мета роботи: Знайомство з мовою розробки клієнтських веб – 

сценаріїв Javascript. Вивчення основ мови і його застосування 

для автоматизації процесу розмітки й додавання інтерактивних 

можливостей веб – сторінок. 

7 

Практичне заняття 7. Складання та налагодження простих 

сценаріїв на мові JavaScript (Jscript) 

Мета роботи: Навчитися  створювати та налагоджувати 

нескладні сценарії на мові JavaScript (Jscript) у HTML- файлах із 

використанням діалогових вікон, арифметичних операцій та 

операцій порівняння та відношення.   

7 

Практичне заняття 8. Складання та налагодження сценаріїв на 

мові JavaScript  із використанням керуючих структур, функцій, 

масивів, об’єктів.   

Мета роботи: Навчитися  створювати та налагоджувати 

нескладні сценарії на мові JavaScript (Jscript) у HTML- файлах із 

використанням керуючих структур розгалуження та циклів. 

7 

 КОНСУЛЬТАЦІЇ/ІСПИТ 5 

РАЗОМ 90 



7 

6 ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Сертифікація досягнень студентів здійснюється за допомогою прозорих 

процедур, що ґрунтуються на об’єктивних критеріях відповідно до Положення 

університету «Про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти». 

Досягнутий рівень компетентностей відносно очікуваних, що 

ідентифікований під час контрольних заходів, відображає реальний результат 

навчання студента за дисципліною. 

 

6.1 Шкали 

Оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» здійснюється за 

рейтинговою (100-бальною) та конвертаційною шкалами. Остання необхідна 

(за офіційною відсутністю національної шкали) для конвертації (переведення) 

оцінок здобувачів вищої освіти різних закладів. 

Шкали оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» 

Рейтингова Конвертаційна 

90…100 відмінно / Excellent 

74…89 добре / Good 

60…73 задовільно / Satisfactory 

0…59 незадовільно / Fail 

Кредити навчальної дисципліни зараховується, якщо студент отримав 

підсумкову оцінку не менше 60-ти балів. Нижча оцінка вважається 

академічною заборгованістю, що підлягає ліквідації відповідно до Положення 

про організацію освітнього процесу НТУ «ДП». 

6.2 Засоби та процедури 

Зміст засобів діагностики спрямовано на контроль рівня сформованості 

знань, умінь, комунікації, автономності та відповідальності студента за 

вимогами НРК до відповідного кваліфікаційного рівня під час демонстрації 

регламентованих робочою програмою результатів навчання. 

Студент на контрольних заходах має виконувати завдання, орієнтовані 

виключно на демонстрацію дисциплінарних результатів навчання (розділ 2). 

Засоби діагностики, що надаються студентам на контрольних заходах у 

вигляді завдань для поточного та підсумкового контролю, формуються шляхом 

конкретизації вихідних даних та способу демонстрації дисциплінарних 

результатів навчання. 

Засоби діагностики (контрольні завдання) для поточного та підсумкового 

контролю дисципліни затверджуються кафедрою.  

Види засобів діагностики та процедур оцінювання для поточного та 

підсумкового контролю дисципліни подано нижче.  
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Засоби діагностики та процедури оцінювання 

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

навчальне 

заняття 

засоби 

діагностики 
процедури 

засоби 

діагностики 
процедури 

лекції 

контрольні 

завдання за 

кожною темою 

виконання завдання 

під час лекцій 

комплексна 

контрольна 

робота (ККР) 

визначення 

середньозваженого 

результату поточних 

контролів; 

 

 

виконання ККР під час 

екзамену за бажанням 

студента 

лабораторні 

контрольні 

завдання за 

кожною темою 

виконання завдань 

під час практичних 

занять 

або 

індивідуальне 

завдання 

виконання завдань 

під час самостійної 

роботи 

практичні контрольні 

завдання за 

кожною темою 

виконання завдань 

під час практичних 

занять 

або 

індивідуальне 

завдання 

виконання завдань 

під час самостійної 

роботи 

Під час поточного контролю лекційні заняття оцінюються шляхом 

визначення якості виконання контрольних конкретизованих завдань.Практичні 

та лабораторні заняття оцінюються якістю виконання контрольного або 

індивідуального завдання. 

Якщо зміст певного виду занять підпорядковано декільком дескрипторам, 

то інтегральне значення оцінки може визначатися з урахуванням вагових 

коефіцієнтів, що встановлюються викладачем. 

За наявності рівня результатів поточних контролів з усіх видів навчальних 

занять не менше 60 балів, підсумковий контроль здійснюється без участі 

студента шляхом визначення середньозваженого значення поточних оцінок. 

Незалежно від результатів поточного контролю кожен студент під час 

екзамену має право виконувати ККР, яка містить завдання, що охоплюють 

ключові дисциплінарні результати навчання. 

Кількість конкретизованих завдань ККР повинна відповідати відведеному 

часу на виконання. Кількість варіантів ККР має забезпечити індивідуалізацію 

завдання. 

Значення оцінки за виконання ККР визначається середньою оцінкою 

складових (конкретизованих завдань) і є остаточним. 

Інтегральне значення оцінки виконання ККР може визначатися з 

урахуванням вагових коефіцієнтів, що встановлюється кафедрою для кожного 

дескриптора НРК. 
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6.3 Критерії 

Реальні результати навчання студента ідентифікуються та вимірюються 

відносно очікуваних під час контрольних заходів за допомогою критеріїв, що 

описують дії студента для демонстрації досягнення результатів навчання. 

Для оцінювання виконання контрольних завдань під час поточного 

контролю лекційних і практичних занять в якості критерія використовується 

коефіцієнт засвоєння, що автоматично адаптує показник оцінки до рейтингової 

шкали: 

Оi = 100 a/m, 

де a – число правильних відповідей або виконаних суттєвих операцій 

відповідно до еталону рішення; m – загальна кількість запитань або суттєвих 

операцій еталону. 

Індивідуальні завдання та комплексні контрольні роботи оцінюються 

експертно за допомогою критеріїв, що характеризують співвідношення вимог 

до рівня компетентностей і показників оцінки за рейтинговою шкалою. 

Зміст критеріїв спирається на компетентністні характеристики, визначені 

НРК для магістерського рівня вищої освіти (подано нижче). 

Загальні критерії досягнення результатів навчання  

Дескриптори НРК 
Вимоги до знань, умінь, комунікації, автономності 

та відповідальності 

Показник 

оцінки  

Знання 

 спеціалізовані 

концептуальні 

знання, набуті у 

процесі навчання 

та/або професійної 

діяльності на рівні 

новітніх досягнень, 

які є основою для 

оригінального 

мислення та 

інноваційної 

діяльності, зокрема в 

контексті 

дослідницької 

роботи; 

 критичне 

осмислення проблем 

у навчанні та /або 

професійній 

діяльності та на межі 

предметних галузей 

Відповідь відмінна – правильна, обґрунтована, 

осмислена. 

Характеризує наявність: 

- спеціалізованих концептуальних знань на рівні 

новітніх досягнень; 

- критичне осмислення проблем у навчанні та/або 

професійній діяльності та на межі предметних галузей 

95-100 

Відповідь містить негрубі помилки або описки 90-94 

Відповідь правильна, але має певні неточності 85-89 

Відповідь правильна, але має певні неточності й 

недостатньо обґрунтована 

80-84 

Відповідь правильна, але має певні неточності, 

недостатньо обґрунтована та осмислена  

74-79 

Відповідь фрагментарна 70-73 

Відповідь демонструє нечіткі уявлення студента про 

об’єкт вивчення 

65-69 

Рівень знань мінімально задовільний 60-64 

Рівень знань незадовільний <60 

Уміння 

 розв’язання 

складних задач і 

проблем, що потребує 

Відповідь характеризує уміння: 

- виявляти проблеми; 

- формулювати гіпотези; 

95-100 
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Дескриптори НРК 
Вимоги до знань, умінь, комунікації, автономності 

та відповідальності 

Показник 

оцінки  

оновлення та 

інтеграції знань, часто 

в умовах 

неповної/недостатньої 

інформації та 

суперечливих вимог; 

 провадження 

дослідницької та/або 

інноваційної 

діяльності 

- розв’язувати проблеми; 

- оновлювати знання; 

- інтегрувати знання; 

- провадити інноваційну діяльність; 

- провадити наукову діяльність 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності з негрубими помилками 

90-94 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності, але має певні неточності при 

реалізації однієї вимоги  

85-89 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності, але має певні неточності при 

реалізації двох вимог 

80-84 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності, але має певні неточності при 

реалізації трьох вимог 

74-79 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності, але має певні неточності при 

реалізації чотирьох вимог 

70-73 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання в 

практичній діяльності при виконанні завдань за зразком 

65-69 

Відповідь характеризує уміння застосовувати знання 

при виконанні завдань за зразком, але з неточностями 

60-64 

Рівень умінь незадовільний <60 

Комунікація 

 зрозуміле і 

недвозначне 

донесення власних 

висновків, а також 

знань та пояснень, що 

їх обґрунтовують, до 

фахівців і нефахівців, 

зокрема до осіб, які 

навчаються; 

 використання 

іноземних мов у 

професійній 

діяльності 

Зрозумілість відповіді (доповіді). Мова: 

- правильна; 

- чиста; 

- ясна; 

- точна; 

- логічна; 

- виразна; 

- лаконічна. 

Комунікаційна стратегія: 

- послідовний і несуперечливий розвиток думки; 

- наявність логічних власних суджень; 

- доречна аргументації та її відповідність 

відстоюваним положенням; 

- правильна структура відповіді (доповіді); 

- правильність відповідей на запитання; 

- доречна техніка відповідей на запитання; 

- здатність робити висновки та формулювати 

пропозиції; 

- використання іноземних мов у професійній 

діяльності 

95-100 

Достатня зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія з незначними хибами 

90-94 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано три 

85-89 
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Дескриптори НРК 
Вимоги до знань, умінь, комунікації, автономності 

та відповідальності 

Показник 

оцінки  

вимоги) 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано 

чотири вимоги) 

80-84 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано п’ять 

вимог) 

74-79 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано сім 

вимог) 

70-73 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 

комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не 

реалізовано дев’ять вимог) 

65-69 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 

комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не 

реалізовано 10 вимог) 

60-64 

Рівень комунікації незадовільний <60 

Автономність та відповідальність 

 відповідальність за 

розвиток 

професійного знання і 

практик, оцінку 

стратегічного 

розвитку команди; 

 здатність до 

подальшого навчання, 

яке значною мірою є 

автономним та 

самостійним 

Відмінне володіння компетенціями: 

- використання принципів та методів організації 

діяльності команди; 

- ефективний розподіл повноважень в структурі 

команди; 

- підтримка врівноважених стосунків з членами 

команди (відповідальність за взаємовідносини); 

- стресовитривалість;  

- саморегуляція;  

- трудова активність в екстремальних ситуаціях; 

- високий рівень особистого ставлення до справи; 

- володіння всіма видами навчальної діяльності; 

- належний рівень фундаментальних знань; 

- належний рівень сформованості загальнонавчальних 

умінь і навичок 

95-100 

Упевнене володіння компетенціями автономності та 

відповідальності з незначними хибами 

90-94 

Добре володіння компетенціями автономності та 

відповідальності (не реалізовано дві вимоги) 

85-89 

Добре володіння компетенціями автономності та 

відповідальності (не реалізовано три вимоги) 

80-84 

Добре володіння компетенціями автономності та 

відповідальності (не реалізовано чотири вимоги) 

74-79 

Задовільне володіння компетенціями автономності та 

відповідальності (не реалізовано п’ять вимог) 

70-73 

Задовільне володіння компетенціями автономності та 

відповідальності (не реалізовано шість вимог) 

65-69 

Задовільне володіння компетенціями автономності та 

відповідальності (рівень фрагментарний) 

60-64 

Рівень автономності та відповідальності незадовільний <60 
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7 ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Технічні засоби навчання. 

Web браузер, Блокнот. 

Дистанційна платформа MOODL. 
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Навчальне видання 
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