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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за  

формами навчання 

денна 

«Інформаційно-комунікаційні технології в історичній науці» 

Вид дисципліни обов’язкова 

Мова викладання, навчання, оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 4 / 120 

Курс 1 

Семестр 2 

Кількість змістових модулів з розподілом: 4 

Обсяг кредитів 4 

Обсяг годин, у тому числі: 120 

Аудиторні 56 

Модульний контроль 8 

Семестровий контроль - 

Самостійна робота 56 

Форма семестрового контролю залік 
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2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Навчальна дисципліна «Інформаційно-комунікаційні технології в історичній науці» спрямована на 

набуття студентами загальних та спеціальних (фахових) компетентностей: 

ЗУ 1. Здатність реалізовувати 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; 

ЗК 2. Здатність зберігати і та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній 

системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій; 

ЗК 5. Здатність до пошуку та аналізу інформації з різних джерел; 

СК 4. Здатність використовувати у професійній діяльності наукові праці та інформаційно-довідкові 

видання (бібліографічні довідники, путівники до архівних фондів, архівні описи тощо), сучасні 

інформаційно-пошукові системи; 

СК 5. Здатність відшуковувати необхідні для освітньої та наукової діяльності історичні джерела 

(архівні та опубліковані документи, етнографічні, картографічні матеріали, музейні експонати, археологічні 

артефакти і т. п.); 

СК 6. Здатність використовувати релевантні методи опрацювання історичних та археологічних 

джерел, зокрема інструментарій спеціальних історичних дисциплін, а також сучасні інформаційні технології 

для обробки історичних даних; 

СК 7. Здатність використовувати фахові знання та професійні навички для виявлення, охорони та 

популяризації історико-культурної спадщини; 

СК 14. Здатність моделювати та організовувати процес навчання; спроможність обрати необхідні 

засоби, форми і методи організації діяльності учнів, в тому числі учнів із особливими потребами; 

проектувати та створювати власні навчальні продукти й ресурси; впроваджувати сучасні навчальні 

технології, інноваційні підходи, передовий педагогічний досвід; 

СК 15. Здатність виховувати пізнавальну самостійність кожного учня, дотримуватися певного 

методологічного підходу до дослідження та аналізу особистості, формувати освічену особистість, 

підготовлену до активної трудової діяльності в умовах високотехнологічного суспільства, активного та 

відповідального громадянина. 
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3. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ 

Основними результатами навчання є: 

 знати основну мету, завдання та історію розвитку інформаційно-комунікаційних технологій ( далі 

ІКТ); 

 знати основні алгоритми роботи різних ІКТ та способи їх застосування в історичній науці та 

під час навчального процесу; 

 вміти користуватися основними сучасними засобами збереження та передачі інформації з 

метою примноження та поширення культурно-історичної спадщини; 

 вміти працювати з різним програмним забезпеченням, в тому числі офісним пакетом 

Microsoft Office (Word, PowerPoint, Microsoft Excel), знати їх основні функції та 

можливості з метою ефективного та якісного використання під час реалізації наукових 

досліджень та навчального процесу; 

 вміти користуватися сучасними інформаційними пошуковими системами, правильно й 

ефективно здійснювати пошук інформації та її верифікувати у глобальній мережі Інтернет; 

 знати та вміло використовувати для власних досліджень сучасні інтернет-портали, які 

присвячені актуальним проблемам історії та суміжним до неї наук; 

 знати про основні технологічні особливості сучасної наукометрії, вміло користуватися 

міжнародними наукометричними базами, створювати наукові профілі з метою реалізації та 

презентації власних результатів досліджень; 

 знати головні принципи академічної доброчесності та вміти застосовувати ІКТ для боротьби 

з плагіатом та іншими деструктивними елементами, які проявляються в історичній науці; 

 знати основні правила безпеки та етичні норми використання ІКТ в науці та під час 

навчального процесу; 

 уміти планувати навчання історії відповідно до діючих навчальних програм, дотримуючись вимог, 

з використанням різних інформаційно-комунікаційних технології, в тому числі у дистанційному 

форматі; 

 уміти використовувати існуючі вітчизняні й зарубіжні комп’ютерно-орієнтовані засоби для 

організації та проведення контролю знань і вмінь учнів. 
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

Тематичний план для денної форми навчання 

№ 
Назви 

теоретичних розділів 

У
с
ь

о
г
о

 

Розподіл годин між видами 

робіт 

Аудиторна: 

С
а

м
о

с
т
ій

н
а

 

Л
е
к
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ії
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Л
а
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н
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Ін
д

и
в

ід
у

а
л

ь
н
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Змістовий модуль І. Поняття про ІКТ. Microsoft Office  

1. Поняття про ІКТ та їх види 12 2 4    6 

2. 
Робота з документом Microsoft Word та 

Excel  
10 2  4  

 
4 

3. 
Microsoft PowerPoint та основні його 

особливості 
8 2   2 

 
4 

 Модульний контроль 2  

Разом 32 6 4 4 2  14 

Змістовий модуль ІІ. Глобальна мережа Інтернет та хмарні технології 

4. Інтернет, веб-браузери та пошукові системи 12 2 4   
 

6 

5. Онлайн-комунікація: ресурси та можливості 12 2 2 2   6 

6. Хмарні технології: Google Drive 10 2   2  6 

 Модульний контроль 2  

Разом 36 6 6 2 2  18 

Змістовий модуль ІІІ. Інноваційні онлайн ресурси та платформи  

7. Цифрова історія: ресурси та портали 12 2 2 2   6 

8. 
Інтерактивні онлайн платформи для освітньої 

та науково-проектної діяльності 
16 2   8 

 
6 

 Модульний контроль 2  

Разом 30 4 2 2 8  12 

Змістовий модуль ІV. Сучасна наукометрія та її перспективи 

9. 
Міжнародні науковометричні бази, індекси 

цитувань, цифрові ідентифікатори 
10 2 2   

 
6 

10. Науковий профіль дослідника 10 2   2  6 

 
Модульний контроль  2  

Разом 22 4 2 
 

2  12 

 Усього 120 20 14 8 14  56 
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5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 

ПОНЯТТЯ ПРО ІКТ. MICROSOFT OFFICE 

Лекція 1 

Поняття про ІКТ та їх види (2 год.) 

1. Поняття про інформаційно-комунікаційні технології. 

2. Історія розвитку ІКТ. 

3. Міжнародні корпорації з виробництва сучасних технологій. 

4. Технічні засоби обробки інформації та їх види. 

5. Електронні файли. 

6. Редактори обробки та конвертації електронних файлів. 

 

Основні поняття теми: Інформаційно-комунікаційні технології, інформація, технологія, 

комунікація, технічні засоби обробки інформації, комп’ютер, лептоп, девайс, ґаджет, дискета, 

компакт-диск, флеш-карта, вінчестер, електронний файл, редактор, конвертація 

 

Лекція 2 

Робота з документом Microsoft Word та Excel (2 год.) 

1. Компанія Microsoft: історія та напрямки розвитку. 

2. Головні функції Microsoft Word. 

3. Microsoft Excel та головні його функції.  

4. Використання Microsoft Word та Microsoft Excel в історичній науці. 

 

Основні поняття теми: Microsoft Office, Microsoft Word, документ, формат, символ, верхній 

та нижній колинтули, номер сторінки, текст, схема, поле, інтервал, кегель, шрифт, стиль шрифту, 

регістр літер, вирівнювання, абзац, сортування, виноска, розрив сторінки, книжковий формат, 

альбомний формат, Microsoft Excel, таблиця, діаграма, графік, гістограма, формули, функція, 

автосума, формули логічні, фінансові формули, текстові формули, формули дати та часу, комірка, 

сортування. 

 

Лекція 3 

Microsoft PowerPoint та основні його особливості (2 год.) 

1. Поняття про Microsoft PowerPoint. 

2. Головні функції Microsoft PowerPoint 

3. Використання Microsoft PowerPoint в історичній науці.  

 

Основні поняття теми: Microsoft PowerPoint, презентація, слайд, макет, дизайн, переходи, 

анімація, фон, таблиця, фігура, текст, фотографія, малюнок, відео. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 

ГЛОБАЛЬНА МЕРЕЖА ІНТЕРНЕТ ТА ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

Лекція 4 

Інтернет, веб-браузери та пошукові системи (2 год.) 

1. Інтернет: історія розвитку та основні особливості. 
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2. Веб-браузери. 

3. Сучасні пошукові системи.  

 

Основні поняття теми: інформація, веб-браузер, Інтернет, всесвітнє павутиння www, 

HTML, URL, веб-сторінка, інтернет-портал, інтернет-ресурс, сайт, адрес, гіперпосилання, 

закладка, історія браузера, Google. 

 

Лекція 5 

Онлайн-комунікація: ресурси та можливості (2 год.) 

1. Електронна пошта та основні її функції. 

2. Вебресурси для організації відеоконференцій: 

- Google Meet; 

- Zoom; 

- Cisco Webex. 

3. Соціальні мережі та месенджери: 

- Facebook; 

- Twitter; 

- Instagram; 

- Facebook Messenger; 

- Telegram; 

- Viber. 

 

Основні поняття теми: електронна пошта, e-mail, повідомлення, соціальна мережа, месенджер, 

додаток, Google Meet, Zoom, Cisco Webex, Facebook, Twitter, Instagram, Facebook Messenger, 

Telegram, Viber 

 

Лекція 6 

Хмарні технології: Google Drive (2 год.) 

1. Поняття про хмарні технології. 

2. Google Drive та його можливості: 

- Google Docs; 

- Google Sheets; 

- Google Slides; 

- Google Forms. 

 

Основні поняття теми: хмарна технологія, Google Drive, Google Docs, Google Sheets, Google 

Slides, Google Forms. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ 

ІННОВАЦІЙНІ ОНЛАЙН РЕСУРСИ ТА ПЛАТФОРМИ 

Лекція 7 

Цифрова історія: ресурси та портали (2 год.) 

1. Міжнародні інтернет-платформи для здійснення історичних наукових досліджень. 

2. Сучасні національні інтернет ресурси з історії. 

3. Віртуальна історія. 

4. Довідникові ресурси. 
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Основні поняття теми: цифрова історія, віртуальна історія, інтернет-портал, інтернет-

ресурс, е-бібліотека, інтерактивна мапа, онлайн-довідники, онлайн-енциклопедії, Вікіпедія 

 

Лекція 8 

Інтерактивні онлайн платформи для освітньої та науково-проектної діяльності (2 год.) 

1. Поняття про інтерактивні онлайн платформи. 

2. Інтерактивні платформи для проектної діяльності: Padlet, Prezi, Powtoon, Esel.ly.  

3. Платформа Wix.com 

4. Платформи 3D-моделювання. 

 

Основні поняття теми: платформа, проект, Padlet, Prezi, Powtoon, Esel.ly, Wix.com, 3D-

моделювання, 3D-сканування, 3D-сканер, Blender, SketchUp, рендерінг, пайплан, сабдив, вертекс, 

тесселяція, апроксимація, полігональне моделювання, сплайнове моделювання, примітиви. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІV 

СУЧАСНА НАУКОМЕТРІЯ ТА ЇЇ ПЕРСПЕКТИВИ 

Лекція 9 

Міжнародні науковометричні бази, індекси цитувань, цифрові ідентифікатори (2 год.) 

1. Поняття про «наукометрію» та основні її напрямки. 

2. Сучасні науковометричні бази даних: 

- Google Scholar; 

- Web of Science; 

- Scopus; 

- Index Copernicus; 

- Directory of Open Access Journals. 

3. Імпакт-фактор та індекси цитування. 

4. Цифрові ідентифікатори видань: 

- ISSN; 

- DOI; 

- ISBN. 

Основні поняття теми: науково-метрична база, Web of Science, Scopus, Google Scholar, Index 

Copernicus, Directory of Open Access Journals, індекс цитування, імпакт-фактор, індекс Гірша, ISSN, 

DOI, ISBN. 

 

Лекція 10 

Науковий профіль дослідника (2 год.) 

1. Поняття про науковий профіль. 

2. Google Scholar. 

3. ORCID. 

4. ResearcherID та Publons. 

 

Основні поняття теми: науковий профіль, Google Scholar, ORCID, ResearcherID, Publons 
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СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ 

 

Семінарське заняття 1 

Поняття про ІКТ та їх види (2 год.) 

1. Поняття про інформаційно-комунікаційні технології. 

2. Історія розвитку ІКТ. 

3. Технічні засоби обробки інформації. 

4. Портативні та стаціонарні носії інформації. 

5. Електронні файли та їх види. 

6. Редактори обробки та конвертації електронних файлів. 

 

Основні поняття теми: Інформаційно-комунікаційні технології, інформація, технологія, 

комунікація, технічні засоби обробки інформації, комп’ютер, лептоп, девайс, ґаджет, дискета, 

компакт-диск, флеш-карта, вінчестер, електронний файл, редактор, конвертація 

 

Семінарське заняття 2 

Сучасні корпорації з виробництва технологій  

1. IBM. 

2. Microsoft Corporation. 

3. Apple Inc. 

4. Samsung. 

5. Amazon. 

6. ASUSTeK Computer Incorporated. 

7. Acer Inc. 

8. Корпорації Ілона Маска. 

 

Основні поняття теми: IBM, Microsoft Corporation, Apple Inc., Google LLC, Samsung, Amazon, 

ASUSTeK Computer Incorporated, Acer Inc, SpaceX, PayPal, Neuralink і The Boring Company, SolarCity 

 

Семінарське заняття 3 

Інтернет та веббраузери (2 год.) 

1. Історія розвитку глобальної мережі Інтернет. 

2. Веб-браузери та їх функції. 

3. Налаштування веб-браузера. 

4. Пошукові системи. 

 

Основні поняття теми: інформація, веб-браузер, Інтернет, всесвітнє павутиння www, 

HTML, URL, веб-сторінка, інтернет-портал, інтернет-ресурс, сайт, адрес, гіперпосилання, 

закладка, історія браузера, Google, Yahoo! 

 

Семінарське заняття 4 

Корпорація Google та її продукція (2 год.) 

1. Історія розвитку корпорації Google. 

2. Google Mail. 

3. Blogger. 

4. YouTube. 

5. Google Drive. 

6. Google Maps. 

7. Google Translate. 
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Основні поняття теми: Google, Google Mail, Blogger, YouTube, Google Drive, Google Maps, 

Google Translate 

 

Семінарське заняття 5 

Онлайн-комунікація: ресурси та можливості (2 год.) 

1. Електронна пошта та основні її функції. 

2. Вебресурси для організації відеоконференцій: 

- Google Meet; 

- Zoom; 

- Cisco Webex. 

3. Соціальні мережі та месенджери: 

- Facebook; 

- Twitter; 

- Instagram; 

- Facebook Messenger; 

- Telegram; 

- Viber. 

 

Основні поняття теми: електронна пошта, e-mail, повідомлення, соціальна мережа, месенджер, 

додаток, Google Meet, Zoom, Cisco Webex, Facebook, Twitter, Instagram, Facebook Messenger, 

Telegram, Viber 

 

Семінарське заняття 6 

Цифрова історія: ресурси, портали, платформи (2 год.) 

1. Міжнародні інтернет-платформи для здійснення історичних наукових досліджень. 

2. Сучасні національні інтернет ресурси з історії. 

3. Віртуальна історія. 

4. Довідникові ресурси. 

 

Основні поняття теми: цифрова історія, віртуальна історія, інтернет-портал, інтернет-

ресурс, е-бібліотека, інтерактивна мапа, онлайн-довідники, онлайн-енциклопедії, Вікіпедія 

 

Семінарське заняття 7 

Міжнародні науковометричні бази, індекси цитувань, цифрові ідентифікатори (2 год.) 

1. Поняття про «наукометрію» та основні її напрямки. 

2. Сучасні науковометричні бази даних: 

- Google Scholar; 

- Web of Science; 

- Scopus; 

- Index Copernicus; 

- Directory of Open Access Journals. 

3. Імпакт-фактор та індекси цитування. 

4. Цифрові ідентифікатори видань: 

- ISSN; 

- DOI; 

- ISBN. 



12 

Основні поняття теми: науково-метрична база, Web of Science, Scopus, Google Scholar, Index 

Copernicus, Directory of Open Access Journals, індекс цитування, імпакт-фактор, індекс Гірша, ISSN, 

DOI, ISBN. 

 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

 

Практичне заняття 1 

Робота з документом Microsoft Word (2 год.) 

1. Головні функціональні можливості Microsoft Word. 

2. Методика роботи з документом Microsoft Word. 

3. «Гарячі» клавіші на клавіатурі, їх комбінації та практичне застосування. 

 

Завдання 

1. Створити документ Word та назвати Прізвище_Курс_Група_П1. 

2. На першій сторінці документу створити таблицю «Гарячі клавіші» за наступним принципом: 

номер за порядком, комбінація клавіш, функція, примітки 

3. На другій сторінці документу розмістити історичний текст та оформити відповідно до вимог: 

- Береги (поля): лівий – 3 см, правий – 1,5 см, верхній та нижній – 2 см. 

- Шрифт – Times New Roman. 

- Розмір шрифту – 14 пт. 

- Міжрядковий інтервал – 1,5 см. 

- Міжабзацний інтервал: перед та після – 0 см. 

- Абзац – 1,25 см. 

- Заголовоки розділів – ПРОПИСНИМ шрифтом, вирівнювання по центрі. 

- Назви підрозділів – з абзацу. 

- Вирівнювання тексту роботи – по ширині. 

- Нумерація сторінок – у правому верхньому куті 

- Дефіс – «-» 

- Тире – «–» 

5. В тексті вставити зображення та задати йому праметри "обтікання навколо". 

6. На третій сторінці створити таблицю «Найважливіші історичні події в історії» (20 подій). 

7. На четвертій сторінці створити графік SmartArt та надати йому різного забарвлення. 

8. На п’ятій сторінці вставити 3D Діаграму (Графік) на історичну тему та задати їй конкретні 

параметри: кількісні показники, назву, легенду, колір, шрифт та ін. 

9. Після виконання завдання, документ завантажити в систему та відправити на оцінювання. 

 

Практичне заняття 2 

Робота з документом Microsoft Excel 

1. Головні функції Microsoft Excel.  

2. Робота з таблицями в документі Microsoft Excel 

3. Робота з графіками та діаграмами.  

4. Використання автоматичних дій. 

 

Завдання: 

Створити два типи документів: 1. Excel, 2. Word. 

У 1 документі Excel ви безпосередньо працюєте з таблицею та виконуєте завдання вказані 

нижче. 
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У 2 документі Word ви вставляєте прінтскірни екрану усього що ви робите. До прикладу: 

створили таблицю і одразу ж зробили прінтскрін екрану та вставили його у документ Word (і так 

поступово кожен ваш крок). 

Обидва документи назвати: Прізвище_Курс_Група_П2 

 

Завдання для роботи в документі Excel 

1. Відкрити документ Excel. Створити таблицю (10 рядків та 4 стовпця). Ширина зовнішніх та 

внутрішніх меж повинна становити 3 пт. Назвати таблицю: «Хронологія подій…». Перший стовбець 

підписати «Дата», другий «Подія», «Зображення», «Значення». Заповнити таблицю необхідною 

інформацію. Вставити зображення та зменшити їх розмір. Кожен рядок у таблиці виділити різним 

кольором (від світлішого до темнішого). На кожну подію в стовбці «Подія» розставити 

гіперпосилання на відповідну сторінку у Вікіпедії. 

2. На другій сторінці створити графік відсоткового зменшення українського населення у ХХ 

ст. Створити два стовбці: «Рік» «Кількість населення». Прописати в таблиці відповідні роки та 

чисельність населення. Виділити стовбець з кількістю населення та вставити графік. На 

горизонтальній осі задати категорію «роки». Змінити назву графіка на «Динаміка зміни чисельності 

населення України у ХХ ст.». Вертикальну ось назвати «тис.». Горизонтальну ось назвати «Роки». 

Точковим маркерам задати форму квадрата та перефарбувати у вишневий колір. Лінію на графіку 

зафарбувати темно-синім кольором та надати тінь. Область діаграми зафарбувати градіальним 

тілесним кольором. Області побудови графіку задати світло-сірого кольору. Лінії сітки графіку 

зробити жирним 1,5 пт та перефарбувати в чорний колір. Такі ж самі параметри задати вертикальній 

та горизонтальній осі. Також добавити основні вертикальні лінії сітки графіку.  

3. Скопіювати зроблений графік та вставити на другій сторінці (лист 2). Перетворити графік в 

об’ємну гістограму. Задати кожному стовпчику різний колір. Добавити до графіка дані про 

чисельність населення за 2000 рік. 

4. Створити журнал оцінок власної групи. В журналі повинні бути: порядковий номер, 

прізвище та ім'я учня, поточні оцінки, загальна кількість набраних балів, середній бал. Порядковий 

номер, загальна сума та середній бал повинні визначатися автоматично за допомогою формул. 

Використовуючи умовне форматування, встановити умову за якої кожна комірка з негативною 

оцінкою (менше 5 балів з 10 можливих) буде автоматично зафарбована в червоний колір.  

 

Після виконання всіх завдань, обидва документи завантажити в систему та відправити на 

оцінювання. 

 

Практичне заняття 3 

Популяризація історичних знань за допомогою соціальних мереж 

1. Facebook. 

2. Twitter. 

3. Instagram. 

4. Facebook Messenger. 

5. Telegram. 

6. Viber. 

 

Завдання 

1. Обрати одну із соціальних мереж, в якій вам зручно працювати. 

2. Подумати над тим як би ви використали її для популяризації історичної інформації (цікаві 

пости, колажі фотографій, екскурсії, вікторини, тести, опитування, сторіс тощо). 

3. Обрати варіант, який на вашу думку є найбільш оптимальним. 

4. Скласти детальний план ваших дій: як ви будете популяризуватися історичний матеріал, який 

період або конкретна тематика, що будете використовувати (текст, фото, відео тощо). 
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5. Підготувати невеликий фрагмент необхідної інформації (текст, зображення тощо), яку б ви 

могли вже використати для популяризації історії. 

6. На Гугл Диску створити папку з усіма необхідними матеріалами. 

7. Створена папка повинна бути у вільному доступі. Відповідне посилання завантажити в 

систему та відправити на оцінювання. 

 

Практичне заняття 4 

Робота з національними та міжнародними інтернет-ресурсами з історії 

1. Робота з базою українських бібліотек. 

2. Пошук матеріалів на міжнародних інтернет-платформах. 

 

Завдання: 

1. На Гугл Диску створити папку назвавши: Прізвище_Курс_Група_П3. В ній створити ще дві 

папки з назвами: «НБУ» та «WDL». 

2. Ознайомитися з сайтом Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського (посилання на 

сайт бібліотеки є на курсі). Знайти електронний каталог бібліотеки. Обрати на вибір 5 різних 

електронних видань з проблематики, якою яви займаєтеся або цікавитеся (монографія, стаття, газета, 

книга, журнал, карта тощо). Знайдені матеріали скачати та завантажити у папку «НБУ».  

3. Зайти на сайт Світової цифрової бібліотеки (World Digital Library) (посилання на бібліотеку є 

на курсі). Ознайомитися з основним меню та представленими матеріалами. Відповідно до своєї 

тематики дослідження або уподобання знайти необхідні чи дотичні матеріали з історії. 

Скориставшись інтерактивною картою «Всесвітня історія» знайти матеріали з історії Індонезії, 

Зімбабве, Перу, Гамбії, Йорданії. Знайдені матеріали зберегти собі в папку «WDL». У пошуку 

вставити назву книги «Украинский народ в его прошлом и настоящем», ознайомитись з нею та 

завантажити у власну папку. 

4. Створена папка повинна бути у вільному доступі. Відповідне посилання завантажити в 

систему та відправити на оцінювання.  

 

 

ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ 

 

Лабораторна робота 1 

Робота з документом Microsoft PowerPoint 

1. Робота з таблицями в документі Microsoft PowerPoint. 

2. Робота з графікою, переходами та анімаціями. 

 

Завдання: 

1. Створити на робочому столі документ, назвавши своїм прізвищем. Створити п'ять пустих 

слайдів. Кожному задати різне оформлення (фон). На першому слайді по центрі, жирним шрифтом 

написати назву презентації (на власний вибір). В низу з правої сторони підписати хто автор роботи. 

2. На другому слайді вставити таблицю (5 рядків та 4 стовпця). Об'єднати комірки першого 

рядка таблиці та підписати ПРОПИСНИМИ «Хронологічна таблиця….». Перший стовбець підписати 

«Дата», другий «Подія», третій – «Зображення», четвертій – «Значення». Заповнити таблицю 

необхідною інформацію. Вставити зображення та зменшити їх розмір. Кожен рядок у таблиці 

виділити різним кольором (від світлішого до темнішого). 

3. В третьому слайді вставити різні зображення на історичну проблематику. Кожну ілюстрацію 

підписати та надати різні анімації трьох напрямків: «вхід», «виділення» та «вихід». 

4. На четвертому слайді створити за допомогою графічних фігур схему з історичної 

проблематики. Кожна фігура повинна відрізнятися одна від одної, мати різний колір фону та шрифту. 

Обов’язковим є встановлення анімацій (на власний вибір). 

5. На п’ятому слайді вставити список електронної літератури та гіперпосилання на неї.  
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6. Після виконання завдань, відповідний документ завантажити в систему та відправити на 

оцінювання. 

 

Лабораторна робота 2 

Хмарні технології: Google Drive 

1. Google Docs; 

2. Google Sheets; 

3. Google Slides; 

4. Google Forms. 

 

Завдання: 

1. Зареєструвати електронну пошту (якщо немає). Увійти та обрати меню «Додатки Google». 

Зайти на платформу Google Диск. Створити папку з назвою «Історія. Матеріали». Наповнити її 

документами, фотографіями, ілюстраціями на одну з історичних тем. Створити у папці електронний 

документ, презентацію та таблицю. Наповнити їх історичним контентом. 

2. Створена папка повинна бути у вільному доступі. Відповідне посилання завантажити в 

систему та відправити на оцінювання. 

 

 

Лабораторна робота 3 

Робота з платформою Padlet 

1. Платформа Padlet та основні її функції. 

2. Створення власних віртуальних дошок-оголошень.  

 

Завдання: 

1. Зайти на платформу Padlet та зареєструватися. 

2. Ознайомитися з основними функціями сайту. 

3. Продумати та створити спеціальну дошку оголошень з історії, яка міститиме текст, графічні 

зображення, гіперпосилання, геодані. 

4. Створити часову лінію (timeline) з історії з якісно наповненим матеріалом, який міститиме 

текст, графічні зображення, гіперпосилання та геодані.  

5. Після виконання завдання, гіперпосилання на відповідні матеріали завантажити в систему 

(«текст онлайн») та відправити на оцінювання. 

 

Лабораторна робота 4 

Створення презентації за допомогою платформи Prezi 

1. Поняття про динамічну презентацію. 

2. Створення презентації за допомогою платформи Prezi. 

 

Завдання: 

1. Зайти на платформу Prezi та зареєструватися. 

2. Ознайомитися з основними функціями сайту. 

3. Обрати на власний вибір потрібний шаблон та створити динамічну презентацію на одну з 

історичних тем. Обов’язковими елементами презентації повинні бути ключові дати, факти, графіки, 

ілюстрації тощо.  

4. Презентація повинна бути якісною та відповідати всім історичним даним.  

5. Після виконання завдання, скинути гіперпосилання на відповідний матеріал та відправити на 

оцінювання. 
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Лабораторна робота 5 

Створення інфографіки з історії 

3. Поняття про інфографіку та її використання в історичній науці. 

4. Створення інфографіки за допомогою платформи EASEL.LY. 

 

Завдання: 

1. Зайти на платформу EASEL.LY та зареєструватися. 

2. Ознайомитися з основними функціями ресурсу. 

3. Обрати на власний вибір потрібний шаблон та створити дві інфографіки з історії. 

Обов’язковими елементами інфографіки повинні бути ключові дати, факти, графіки та ілюстрації.  

4. Інфографіка повинна бути якісною та відповідати всім історичним даним.  

5. Після виконання завдання, відповідні інфографіки зберегти у форматі JPEG, завантажити в 

систему та відправити на оцінювання. 

 

Лабораторна робота 6 

Використання 3D-моделювання в історії 

1. Поняття про 3D-моделювання та його використання в історичній науці. 

2. Створення 3D-моделі за допомогою платформи SketchUp 

 

Завдання: 

1. Зайти на платформу SketchUp та зареєструватися. 

2. Ознайомитися з основними функціями ресурсу. 

3. Продумати проект музею присвяченому історії.  

4. Використовуючи платформу SketchUp спроектувати 3D-модель музею.  

5. Після виконання завдання підготувати презентацію в PowerPoint (обсягом до 15 слайдів), яка 

міститиме основну інформацію про ваш проект: назва, логотип, гасло, короткий зміст, зображення 

(прінтскріни екрану) розробленої вами 3D-моделі музею. В разі технічних проблем дозволяється 

використання готових 3D-зображень з інтернету, але вони повинні як найточніше відповідати 

вашому проекту. 

6. Після виконання завдань, презентацію завантажити в систему та відправити на оцінювання. 

 

Лабораторна робота 7 

Науковий профіль дослідника 

1. Профіль науковця в Google Академії. 

2. ORCID та основні його функціональні можливості. 

 

Завдання: 

1. Зайти в Google Академію. 

2. Зареєструватися, створивши власний науковий профіль (за наявності власних публікацій). 

3. Ознайомитися з основними функціями Google Академії. 

4. Зайти на ресурс ORCID. 

5. Зареєструватися та створити власний профіль ORCID. 

6. Ознайомитися з основними функціями ORCID. 

7. Після виконання завдань, обидва посилання на власні наукові профілі завантажити в систему 

на оцінювання. 
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6. КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ 
 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид діяльності студента 
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о
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Відвідування лекцій 1 3 3 3 3 2 2 2 2 

Відвідування 

семінарських занять 
1 2 2 3 3 1 1 1 1 

Відвідування практичних 

занять 
1 2 2 1 1 1 1 - - 

Відвідування 

лабораторних занять 
1 1 1 1 1 4 4 1 1 

Робота на семінарському 

занятті 
10 2 20 3 30 1 10 1 10 

Робота на практичному 

занятті 
10 2 20 1 10 1 10 - - 

Лабораторна робота 10 1 10 1 10 4 40 1 10 

Виконання завдань для 

самостійної роботи 
5 3 15 3 15 2 10 2 10 

Виконання модульної 

роботи 
25 1 25 1 25 1 25 1 25 

Виконання ІНДЗ 30 - - - - - - - - 

Разом - 98 - 98 - 103 - 59 

Максимальна кількість балів: 358 

Розрахунок коефіцієнта: 100:358=0,28 

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання 

Самостійна робота студентів полягає в додатковому опрацюванні окремих ресурсів для 

вироблення практичних умінь та навиків роботи з сучасними інформаційно-комунікаційними 

технологіями. 

№ 

з/п 
Тема Завдання 

Бал 

1.  

Тема 1. Поняття 

про ІКТ та їх види 

Електронні документи та електронний документообіг 

Опрацювати Закон України Про електронні документи та 

електронний документообіг від 22 травня 2003 р. 

 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15#Text  

Найбільш важливі статті Закону занотувати у вигляді 

5 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15#Text
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невеликого конспекту обсягом 1–2 ст. 

Після виконання завдання, конспект завантажити в систему 

та відправити на оцінювання. 

2.  

Тема 2. Робота з 

документом 

Microsoft Word та 

Excel  

Сполучення клавіш у програмі Word 

Опрацювати матеріали із офіційного українськомовного 

сайту компанії Microsoft: https://support.microsoft.com/uk-

ua/office/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1

%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-

%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%88-

%D1%83-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0

%BC%D1%96-word-95ef89dd-7142-4b50-afb2-f762f663ceb2  

Створити у документі Word таблицю з найбільш актуальними 

сполученнями клавіш (не менше 30 позицій). 

Після виконання завдання, документ завантажити в систему 

та відправити на оцінювання. 

5 

3.  

Тема 3. Microsoft 

PowerPoint та 

основні його 

особливості 

PowerPoint та головні його особливості 

Опрацювати на офіційному українськомовному сайті 

компанії Microsoft «Навчальний курс з PowerPoint для 

Windows»: https://support.microsoft.com/uk-

ua/office/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0

%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-

%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8-%D0%B7-

powerpoint-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-windows-40e8c930-

cb0b-40d8-82c4-bd53d3398787?wt.mc_id=otc_home  

На основі опрацьованого матеріалу створити власну 

презентацію на тему «Короткий курс по роботі з 

документом PowerPoint», в якій буде наочно 

продемонстровано найважливіші функції програмного 

застосунка та його практичне використання. 

Після виконання завдання, презентацію завантажити в 

систему та відправити на оцінювання. 

5 

4.  Тема 4. Інтернет, 

веббраузери та 

пошукові системи 

Браузер Google Chrome та його функціональні можливості 

Ознайомитися із основними функція браузера Google Chrome. 

У разі відсутності завантажити та встановити на 

персональному комп’ютері. Вивчити меню налаштувань. На 

основі опрацьованих дій створити детальну, наочну 

презентацію на тему «Інструкція з використання браузера 

Google Chrome». 

Після виконання завдання, презентацію завантажити в 

систему та відправити на оцінювання. 

5 

5.  Тема 5. Онлайн-

комунікація: 

ресурси та 

можливості 

Робота з платформою Zoom 

Ознайомитися з платформою для відеозв’язку Zoom. Вивчити 

головні її функції та можливості, переглянувши ряд 

відеоуроків:  

5 

https://support.microsoft.com/uk-ua/office/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%88-%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%96-word-95ef89dd-7142-4b50-afb2-f762f663ceb2
https://support.microsoft.com/uk-ua/office/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%88-%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%96-word-95ef89dd-7142-4b50-afb2-f762f663ceb2
https://support.microsoft.com/uk-ua/office/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%88-%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%96-word-95ef89dd-7142-4b50-afb2-f762f663ceb2
https://support.microsoft.com/uk-ua/office/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%88-%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%96-word-95ef89dd-7142-4b50-afb2-f762f663ceb2
https://support.microsoft.com/uk-ua/office/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%88-%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%96-word-95ef89dd-7142-4b50-afb2-f762f663ceb2
https://support.microsoft.com/uk-ua/office/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%88-%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%96-word-95ef89dd-7142-4b50-afb2-f762f663ceb2
https://support.microsoft.com/uk-ua/office/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%88-%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%96-word-95ef89dd-7142-4b50-afb2-f762f663ceb2
https://support.microsoft.com/uk-ua/office/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8-%D0%B7-powerpoint-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-windows-40e8c930-cb0b-40d8-82c4-bd53d3398787?wt.mc_id=otc_home
https://support.microsoft.com/uk-ua/office/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8-%D0%B7-powerpoint-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-windows-40e8c930-cb0b-40d8-82c4-bd53d3398787?wt.mc_id=otc_home
https://support.microsoft.com/uk-ua/office/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8-%D0%B7-powerpoint-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-windows-40e8c930-cb0b-40d8-82c4-bd53d3398787?wt.mc_id=otc_home
https://support.microsoft.com/uk-ua/office/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8-%D0%B7-powerpoint-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-windows-40e8c930-cb0b-40d8-82c4-bd53d3398787?wt.mc_id=otc_home
https://support.microsoft.com/uk-ua/office/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8-%D0%B7-powerpoint-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-windows-40e8c930-cb0b-40d8-82c4-bd53d3398787?wt.mc_id=otc_home
https://support.microsoft.com/uk-ua/office/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8-%D0%B7-powerpoint-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-windows-40e8c930-cb0b-40d8-82c4-bd53d3398787?wt.mc_id=otc_home
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1) https://www.youtube.com/watch?v=Bga37MkGOPY;  

2) https://www.youtube.com/watch?v=_Ct4aBbM2l4;  

3) https://www.youtube.com/watch?v=EA8j8nFBF7k. 

Отриманні знання перетворити у презентацію-інструкцію 

для початківців. 

Після виконання завдання, презентацію завантажити в 

систему та відправити на оцінювання. 

6.  Тема 6. Хмарні 

технології: Google 

Drive 

Робота з Google Мої Карти 

Переглянути практичне відео по роботі з Google Мої Карти: 

https://www.youtube.com/watch?v=Yye8azXlIjM та 

ознайомитися з основними її функціями. Обрати один з 

періодів історії чи конкретну подію та створити власну 

інтерактивну історичну карту 

(https://www.google.com/intl/uk/maps/about/mymaps/), яка 

міститиме мітки, описи, зображення, маршрути тощо. 

Після виконання завдання, гіперпосилання на карту 

завантажити в систему та відправити на оцінювання. 

5 

7.  Тема 7. Цифрова 

історія: ресурси та 

портали 

Пошук історичної інформації в Інтернеті 

В Інтернеті знайти корисні наукові та науково-популярні 

ресурси з історії. Ознайомитися з основними їх функціями та 

джерельним вмістом. Після цього, у документі Word створити 

список з 10 позицій рекомендованих вами інтернет-ресурсів з 

історії та археології. 

Після виконання завдання, документ завантажити в систему 

та відправити на оцінювання. 

5 

8.  Тема 8. 

Інтерактивні 

онлайн платформи 

для освітньої та 

науково-проектної 

діяльності 

Робота з сучасними онлайн-платформами для створення 

графічних елементів 

Ознайомитися із сучасними онлайн-платформами для 

створення графічних елементів (Powtoon, Prezi, Easel.ly, 

Canva, Crello та ін.). Обрати для себе одну із найбільш 

оптимальних. На її базі розробити власний агітаційний 

плакат (постер) про історичну науку, її важливість та 

цінність для суспільства, держави тощо. 

Після виконання завдання, плакат (постер) завантажити в 

систему та відправити на оцінювання. 

5 

9.  Тема 9. 

Міжнародні 

науковометричні 

бази, індекси 

цитувань, цифрові 

ідентифікатори 

Пошук літератури в базі даних Web of Science. 

Ознайомитися з основними функціями бази даних Web of 

Science. Зайти безпосередньо на сам ресурс 

http://webofscience.com/ та відповідно до власної теми 

досліджень (або зацікавлень) здійснити пошук наукової 

літератури. Після цього, у документі Word сформувати 

список не менше як з 10 позицій. Обов’язково зазначити 

гіперпосилання на кожне джерело, яке було використано з 

бази Web of Science. Зауважуємо, що доступ до бази даних 

можна отримати з будь-якого комп’ютера та через бездротові 

Wi-Fi мережі на території Університету за вищезазначеним 

посиланням. 

5 

https://www.youtube.com/watch?v=Bga37MkGOPY
https://www.youtube.com/watch?v=_Ct4aBbM2l4
https://www.youtube.com/watch?v=EA8j8nFBF7k
https://www.youtube.com/watch?v=Yye8azXlIjM
https://www.google.com/intl/uk/maps/about/mymaps/
http://webofscience.com/
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Після виконання завдання, документ завантажити в систему 

та відправити на оцінювання. 

10.  Тема 10. Науковий 

профіль 

дослідника 

Робота з платформою Publons  

Ознайомитися з основними особливостями бази Publons 

користуючись інструкцією за посиланням: 

https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/18912/1/ResearcherID%20

instruction.pdf. Після цього зареєструватися на самій 

платформі (https://publons.com/about/home/) та створити 

власний профіль, зазначивши всі вихідні дані. Також, 

налаштувати синхронізацію публікацій Publons зі своїм 

профілем у базі ORCID.  

Після виконання завдання, гіперпосилання на власний 

профіль та прінтскрін екрану, де продемонстровано 

включення функції синхронізації Publons та ORCID, 

завантажити в систему та відправити на оцінювання. 

5 

Всього: 56 год. 50 б. 

 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання 

 Форма проведення модульного контролю передбачає виконання практичних завдань на базі 

сучасних інформаційних ресурсів та платформ для організації навчальної та науково-проектної 

діяльності, а також виконання тесту в системі Moodle. 

МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА №1 

1. Створити презентацію у Microsoft PowerPoint на тему вашого дослідження або на одну із 

історичних проблематик (за власним вибором).  

2. Вимоги: 

- Обсяг презентації: 20-25 слайдів.  

- Структура презентації: титулка, план, виклад основного матеріалу, висновки, список 

використаних джерел та літератури.  

- Зміст має бути структурованим, логічним та охоплювати всю суть проблеми.  

- Текстовий матеріал повинен бути змістовним, цікавим, якісно оформленим та не перевищувати 

30% усього контенту. 

- В презентації  повинні бути представлені графічні матеріали (70%): зображення, схеми, діаграми, 

таблиці. При цьому, кожен із них повинен бути підписаний, що зображує чи демонструє.  

- Обов'язковими технічними параметри до презентації є наявність фону, анімацій, переходів 

слайдів. 

- Особливості та головні вимоги щодо оформлення презентації зазначені у лекції 3. 

3. Після виконання роботи, відповідний файл завантажити в систему та відправити на оцінювання. 

МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА №2 

1. Ознайомитися з основними функціями Google Форми.  

2. Створити за допомогою Google Форми соціологічну анкету-опитування на конкретну тему 

пов’язаною з історією або ІКТ (на власний вибір).  

3. Створити за допомогою Google Форми тест по історії з різними завданнями закритого та 

відкритого типу (одну, три правильні відповіді, відповідність тощо) включаючи різні ілюстрації 

та схеми. 

4. Після виконання завдань посилання завантажити в систему на перевірку.  

https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/18912/1/ResearcherID%20instruction.pdf
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/18912/1/ResearcherID%20instruction.pdf
https://publons.com/about/home/
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МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА №3 

1. Використовуючи ресурс POWTOON створити анімаційну відеопрезентацію на одну із історичних 

проблем. 

2. Обов'язковою умовою є наявність у документі різних варіантів анімацій, графічних та текстових 

матеріалів, супровід музики та інших необхідних елементів.  

3. Після виконання завдання посилання на відеопрезентацію завантажити в систему та відправити 

на оцінювання. 

МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА №4 

1. Виконання тесту в системі Moodle, який передбачає 25 тестових завдань закритого характеру: з 

вибором однієї або кількох відповідей та встановлення відповідності.  

2. Кожне тестове завдання оцінюється в 1 б.  

3. Час на виконання тесту обмежений. 

Критерії оцінювання МКР 

№ 

з/п 
Опис критерію 

Максимальна 

кількість балів 

1 Завдання виконано самостійно, має творчий, якісний характер. Під час 

виконання завдання дотримано всіх технічних вимог. Автор володіє 

матеріалом, вміє працювати з інформаційно-комунікаційними 

технологіями, презентувати власний продукт та знає як його 

застосовувати на практиці. 

20-25 

2 Робота виконана на рівні самостійного мислення з елементами 

творчого пошуку. Допускаються окремі незначні помилки та 

неточності у висвітленні неосновних аспектів проблеми. 

15-19 

3 Робота виконана на рівні репродуктивного відтворення. Допускаються 

недостатньо вірні формулювання, окремі незначні помилки у 

висвітленні основних аспектів проблеми, незнання студентом 

другорядних понять і категорій. 

10-14 

4 Робота виконана зі значними помилками. Під час виконання завдання 

не дотримано вимог. Автор недостатньо володіє матеріалом. 

0-9 

 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання 

Формою проведення семестрового контролю є залік. 
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                       6.5 Шкала відповідності оцінок 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 

стобальною 

шкалою 

Значення оцінки 

 

A 
90 – 

100 балів 

Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах 

обов’язкового матеріалу з можливими незначними 

недоліками 

B 82-89 балів 

Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в 

межах обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) 

помилок 

C 75-81 балів 
Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з 

незначною кількістю помилок 

D 69-74 балів 

Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною 

кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання 

або професійної діяльності 

E 60-68 балів 
Достатньо –  мінімально можливий допустимий рівень 

знань (умінь) 

FX 35-59 балів 

Незадовільно  з можливістю повторного складання – 

незадовільний  рівень 

знань,  з   можливістю    повторного перескладання за 

умови належного самостійного доопрацювання 

F 1-34 балів 

Незадовільно з обов’язковим повторним  вивченням 

курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає 

повторного вивчення дисципліни 
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7. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТКА ДИСЦИПЛІНИ 

Разом: 120 год., з них: лекції (20 год.), семінарські заняття (14 год.), практичні заняття (8 год.), 

лабораторні роботи (14 год.), самостійна робота (56 год.), модульний контроль (8 год.). 

 

 

Теми 

 

Т.1 

 

Т.2 

 

Т.3 

 

Т.4 

 

Т.5 

 

Т.6 

 

Т.7 

 

Т.8 

 

Т.9 

 

Т.10 

Лекції 

(теми, бали) 

Л.1 

 (1 б.) 

Л.2 

(1 б.) 

Л.3 

 (1 б.) 

Л.4  

(1 б.) 

Л.5 

 (1 б.) 

Л.6 

 (1 б.) 

Л.7  

(1 б.) 

Л.8 

 (1 б.) 

Л.9 

 (1 б.) 

Л.10 

 (1 б.) 

Семінарські 

заняття (теми, 

бали) 

 

С.1  
(11 б.) 

 

С.2  
(11 б.) 

 

 

 

С.4 
 (11 б.) 

 

С.5  
(11 б.) 

 

С.6  
(11 б.) 

 

С.7 
 (11 б.) 

 

 

 

     С.9 
 (11 б.) 

 

Практичні 

заняття (теми, 

бали) 

 

ПР до  

Т 2 
(11б.) 

ПР до  

Т 3 
(11б.) 

 

ПР до  

Т 5 
 (11б.) 

 

ПР до  

Т 7 
(11б.) 

 

  

Лабораторні 

заняття (теми, 

бали) 

  

Л до  

Т 3 

(11б.) 

  

Л до  

Т 6 

(11б.) 

Л до  

Т 7 

(11б.) 

Л до  

Т 8  

(33 б.) 

 Л до  

Т 10  

(33 б.) 

Самостійна 

робота 

СР до  

Т 1  

(5 б.) 

СР до  

Т 2  

(5 б.) 

СР до  

Т 3  

(5 б.) 

СР до  

Т 4  

(5 б.) 

СР до  

Т 5  

(5 б.) 

СР до 

 Т 6  

(5  б.) 

СР до  

Т 7  

(5 б.) 

СР до  

Т 8  

(5 б.) 

СР до  
Т 9  

(5 б.) 

СР до  
Т 10  

(5 б.) 

Поточний 

контроль 

(вид, бали) 

МКР 1 (25 балів) МКР 2 (25балів) 
МКР 3 

(25балів) 

 

МКР 4 

(25балів) 

Семестровий 

контроль 
залік 
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8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ТА ДЖЕРЕЛА 

Основна 

1. Бонч-Бруєвич Г.Ф. Технічні засоби навчання з використанням інформаційних комп’ютерних 

технологій: Навч. посіб. К.: КМПУ імені Б.Д.Грінченка, 2007. 64 с. 

2. Бонч-Бруєвич Г.Ф. Методологічні засади тестового контролю на базі інформаційних технологій: 

Навч. посіб. К.: КМПУ імені Б.Д. Грінченка, 2007. 44 с. 

3. Буйницька О.П. Інформаційні технології та технічні засоби навчання. Навч. посіб. К.: Центр 

учбової літератури, 2012. 240 с.  

4. Вашкевич Э.В. PowerPoint 2007. Эффективные презентации на компьютере. СПб.: Питер Пресс, 

2008. 240 с. 

5. Глушак О.М., Мазур Н.П., Огнівчук Л.М. Інформаційні технології навчання. Лабораторний 

практикум: навч. посіб. для студ. неінформатичн. спец. ВНЗ. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 

2012. 246 с. 

6. Глушаков С.В., Сурядный А.С. Персональный компьютер для учителя: Учебный курс. Харьков: 

Фолио, 2003. 

7. Гороль П.К, Гуревич Р.С., Коношевський Л.Л. Технічні засоби навчання: Питання і відповіді. 

Вінниця, 2003. 138 с. 

8. Гороль П.К., Гуревич Р.С., Коношевський Л.Л., Шестопалюк О.В. Сучасні інформаційні засоби 

навчання: Навчальний посібник. К.: «Освіта України», 2007. – 536 с. 

9. Гуржій А.М., Орлова І.В., Шут М.І., Самсонов В.В. Засоби навчання загальноосвітніх 

навчальних закладів (теоретико-методологічні основи): Навч. посібник. К.: НМЦ засобів 

навчання, 2001. 

10. Карпенко С.Г., Попов В.В., Тарнавський Ю.А., Шпортюк Г.А. Інформаційні системи та 

технології: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Міжрегіональна академія управління 

персоналом. К.: МАУП, 2004. 192 с. 

11. Лозікова Г.М. Комп’ютерні мережі: Навчально-методичний посібник. К.: Центр навчальної 

літератури, 2004. 128 с. 

12. Методика застосування технології SMART Board у навчальному процесі: Навч. посіб. / Упоряд. 

Г.Ф.Бонч-Бруєвич, В.О.Абрамов, Т.І.Носенко К.: КМПУ ім. Б.Д.Грінченка, 2007. 102 с 

13. Носенко Т.І. Інформаційні технології навчання: навчальний посібник. К.: Київ. ун-т ім. Бориса 

Грінченка, 2011. 184 с. 

14. 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. 

15. Паршукова Г.Б. Методика поиска профессиональной информации: учебно-методическое 

пособие для студентов высших учебных заведений. М., 2006. 

16. Роберт И.В. Современные информационные технологии в образовании: дидактические 

проблемы, перспективы использования. М.: школа-Пресс, 2006. 

17. Романенко В.Н., Никитина Г.В. Сетевой информационный поиск: Информация в Интернете; 

Поисковые машины; Электронные каталоги библиотек; Как формулировать запросы: 

Практическое пособие. СПб., 2003. 

18. Сиротенко Г.О. Сучасний урок: інтерактивні технології навчання. Х.: Видав. гр. “Основа”, 2003. 

19. 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.  

20. 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. 

21. Технічні засоби навчання: курс лекцій: Навчальний посібник / М-во освіти України, НПУ ім. 

М.П. Драгоманова; За ред. Є. О. Перепелиці. Київ: НПУ, 2006. 131 с. 
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22. Федотова Е.Л. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб. пособие 

для студ. Учреждений сред. проф. образования, обучающихся по группе спец. 2200 

«Информатика и вычислительная техника». М.: Форум; Инфра-М, 2008. 366 с.  

 

Додаткова 

1. Белозубов А.В., Николаев Д.Г. Система дистанционного обучения Moodle. Учебнометодическое 

пособие. СПб., 2007. 108 с. 

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

3. Виткуп М.Е., Петренко В.В. Информатика и компьютерная техника: Учебное пособие. К.: Центр 

“Методика-информ”, 2002. 351с.  

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

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

6. Информационные и коммуникационные технологии в дистанционном образовании: 

Специализированный учебный курс / пер. с англ. / Майкл Г. Мур, Уэйн Макинтош, Линда Блэк 

и др. М.: Издательский дом «Обучение–Сервис», 2006. URL: 

http://www.iite.ru/img/upload/IKT_distanc_obr.qxd.pdf 

7. Кузин А.В., Левонисова С.В. Базы данных. М.: Academia, 2008. 320 с. 

8. Майкл Грох, Джозеф Стокман, Гэвин Пауэлл. Microsoft Office Access 2007. Библия 

пользователя. М.: Диалектика, 2008. 1200 с. 

9. Майоров А.Н. Теория и практика создания тестов для системы образования. (Как выбирать, 

создавать и использовать тесты для целей образования). М., «Интеллект-центр», 2002. 296 с.  

10. Матрос Д. Ш., Полев Д. М., Мельникова Н.Н. Управление качеством образования на основе 

новых информационных технологий и образовательного мониторинга. Издание 2-е, 

исправленное и дополненное. М.: Педагогическое общество России, 2001. 128 с. 

11. Мижериков В.А., Ермоленко М.Н. Введение в педагогическую профессию: [учеб. пособие для 

студентов]. М.: Педагогическое общество России, 1999. 288 с. 

12. Михайлычев Е.А. Дидактическая тестология. М.: Народное образование, 2001.432 с.  

13. Мясникова Т.С., Мясников С.А. Система дистанционного обучения MOODLE. Харьков, 2008. 

232 с. 

14. Нові технології навчання: Наук.-метод. зб. – К.: Наук.-метод. центр вищої освіти, 2000. – Вип. 

27.; Вип. 28. 

15. Педагогика профессионального образования / Под ред. В.А. Сластенина. М.: Издательский 

центр «Академия», 2004. 368 с. 

16. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования М.: 

Издательский центр "Академия". 2003. 272 с. 

17. Самылкина Н.Н. Современные средства оценивания результатов обучения. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2007. 172 с. 

18. Следзінський І.Ф., Василенко Я.П. Основи інформатики. Посібник для студентів. – Тернопіль: 

Навчальна книга – Богдан, 2003. 160 с. 

19. Современные информационно-технические средства в школе / Андрей Германович. Селевко. 

Москва: Народное образование, 2002. 48с.  

20. Технічні засоби навчання [Текст] : навч. посібник / уклад. В. О. Давидович, М. Ф. Давидович; 

Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. Чернівці: Рута, 2007. - 48 с.  

21. Тимошок Т. В. Microsoft Office Access 2007. Самоучитель. М. Диалектика, 2008. 464 с.  

 

Інформаційні ресурси 

1. Сполучення клавіш у Windows. URL: https://support.microsoft.com/uk-ua/help/12445/windows-

keyboard-shortcuts (Дата звернення: 07.01.2020). 

2. Сполучення клавіш у програмі Word. URL: https://support.office.com/uk-ua/article/95ef89dd-7142-

4b50-afb2-f762f663ceb2 (Дата звернення: 07.01.2020). 

http://www.iite.ru/img/upload/IKT_distanc_obr.qxd.pdf
https://support.microsoft.com/uk-ua/help/12445/windows-keyboard-shortcuts
https://support.microsoft.com/uk-ua/help/12445/windows-keyboard-shortcuts
https://support.office.com/uk-ua/article/95ef89dd-7142-4b50-afb2-f762f663ceb2
https://support.office.com/uk-ua/article/95ef89dd-7142-4b50-afb2-f762f663ceb2
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3. Створення презентації в PowerPoint. URL: https://support.office.com/uk-ua/article/422250f8-5721-

4cea-92cc-202fa7b89617. (Дата звернення: 06.01.2020) 

4. Загальні відомості про Excel Starter. URL: https://support.office.com/uk-ua/excel. (Дата звернення: 

07.01.2020) 

5. Центр довідки з Excel. URL: https://support.office.com/uk-ua/article/601794a9-b73d-4d04-b2d4-

eed4c40f98be. (Дата звернення: 06.01.2020) 

6. Топ 10 бесплатных сервисов для создания инфографики. URL: https://web-

academy.com.ua/stati/283-top-10-servisov-dlya-infografiki. (Дата звернення: 06.01.2020) 

7. Портал для перетворення інформації в інфографіки. URL: https://www.easel.ly/  (Дата звернення: 

06.01.2020). 

8. Портал для створення креативних презентацій та інфографік. URL: https://www.canva.com/. 
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