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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рі-

вень 

Характеристика на-

вчальної дисципліни 

денна форма на-

вчання 

Кількість кредитів - 3 

Галузь знань 

18 Виробництво та  

технології 

Нормативна 

 

Модулів – 2 

Спеціальність 181  

Харчові технології 

 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 8 1-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання:реферат 
Семестр 

Загальна кількість годин - 

90 

1 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи студен-

та ‒ 2,5 

Освітній ступінь: 

бакалавр 

20 год. 

Практичні, семінар-

ські 

- 

Лабораторні 

34 год. 

Самостійна робота 

36 год. 

Вид контролю: залік 
Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи 

становить (%): для денної форми навчання – 150. 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу (інтегральна компетентність) - здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі виробництва і технологій та у 

процесі навчання, що передбачає застосування визначених теорій та методів відпо-

відної науки і характеризується певною невизначеністю умов і вимог. 

Цілі курсу (програмні компетентності): 

 знання і розуміння предметної області та професійної діяльності; 

 здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

 навички використання інформаційних та комунікаційних технологій; 

 здатність до пошуку та аналізу інформації з різних джерел; 

 здатність управляти технологічними процесами з використанням технічного, 

інформаційного та програмного забезпечення; 

 здатність укладати ділову документацію та проводити технологічні та еконо-

мічні розрахунки; 

 здатність обирати та експлуатувати технологічне обладнання, складати апара-

турно-технологічні схеми виробництва харчових продуктів; 

 здатність проектувати нові або модернізувати діючі виробництва (виробничі 

дільниці); 

 здатність формувати комунікаційну стратегію в галузі харчових технологій, 



вести професійну дискусію; 

 здатність аналізувати стан галузі, сучасні досягнення науки в техніки, прово-

дити соціально-орієнтовану політику в галузі харчових виробництв. 

Програмні результати навчання:  

 знати і розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в галузі 

харчових технологій; 

 уміти застосовувати інформаційні та комунікаційні технології для інформацій-
ного забезпечення професійної діяльності та проведення досліджень прикладного 
характеру; 

 організовувати, контролювати та управляти технологічними процесами переро-
бки продовольчої сировини у харчові продукти, у тому числі із застосуванням тех-
нічних засобів автоматизації і систем керування; 

 вміти проектувати нові та модернізувати діючі підприємства, цехи, виробничі 
дільниці із застосуванням систем автоматизованого проектування та програмного 
забезпечення; 

 вміти доносити результати діяльності до професійної аудиторії та широкого за-
галу з метою донесення ідей, проблем, рішень і власного досвіду у сфері харчових 
технологій; 

 здійснювати ділові комунікації у професійній сфері українською та 

іноземною мовами; 

 мати навички з організації роботи окремих виробничих підрозділів 

підприємства та координування їх діяльності; 

 виявляти творчу ініціативу з питань ринкової трансформації економіки. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

МОДУЛЬ 1. Технології та засоби для створення і експлуатації інформаційних 

систем 

Змістовий модуль 1. Апаратне забезпечення функціонування  інформаційних 

технологій 

Загальні відомості про сучасне апаратне забезпечення функціонування інформа-

ційних систем. Архітектура персонального комп‘ютера. Коротка характеристика ос-

новних складових персонального комп‘ютера. Арифметичні основи комп'ютерної 

техніки. Логічні основи комп'ютерної техніки. 

Змістовий модуль 2. Використання текстового редактора MS Word для еле-

ктронного документообігу. 

Електронний документообіг. Налаштування вікна програми MSWord. Діалогові 

вікна та деякі команди головного меню. Форматування тексту. Робота з абзацами. 

Робота з параметрами сторінки. Створення маркірованого списку. Створення нуме-

рового списку. Створення багаторівневого списку. Створення та форматування таб-

лиць.  

Змістовий модуль 3. Табличний процесор Excel. Виконання розрахунків у 

Excel. Діаграми та графіки. Функції. 
Загальні відомості. Розділи головного меню. Основні прийоми роботи. Форматуван-

ня таблиць. Автозаповнення. Типи даних комірок. Відносна та абсолютна адресація. 

Створення формул. Вбудовані функції. Побудова діаграм та графіків. Фільтрація. 

Умовне форматування. 



Змістовий модуль 4. Система керування базами даних Access 
Основні поняття та види моделей БД. Типи і властивості полів. 

Створення таблиць в MS Access. 

МОДУЛЬ 2. Алгоритмізація та програмування в середовищі VBA 

Змістовий модуль 5. Алгоритмізація. Типи алгоритмів. Лінійні та розгалу-

жені алгоритми. Елементи середовища програмування. Історія Visual Basic. Приз-

начення середовища програмування Visual Basic. Основні поняття ООП.  

Змістовий модуль 6. Visual Basic. Основні елементи керування. Форми.  

Середовище Visual Basic. Форма. Мітка. Командна кнопка. Текстове поле. Переми-

качі. Фрейми. Списки. 

Змістовий модуль 7. Visual Basic. Основні елементи програмування. Лінійні 

алгоритми. Розгалужені алгоритми.  

Константи, змінні. Арифметичні операції. Математичні функції. Символьні 

змінні, строкові функції. Функції перетворення типів даних. Логічні оператори. 

Лінійний алгоритм. 

Змістовий модуль 8. Visual Basic. Основні елементи програмування. Маси-

ви. Робота з масивами в Internet-середовищі.  
Масиви змінних. Масиви елементів керування. Алгоритми обробки масивів в 

глобальній мережі Internet.  

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів 

Кількість годин 

Денна форма 

усього  у тому числі 

л лаб. с.р. 

Модуль 1. Технології та засоби для створення і експлуатації інформаційних систем 

Змістові модулі 

1. Апаратне забезпечення функціонування  

інформаційних технологій 
6 2 2 2 

2. Використання текстового редактора MS 

Word для електронного документообігу. 
10 2 4 4 

3. Табличний процесор Excel. Виконання ро-

зрахунків у Excel. Діаграми та графіки. Фун-

кції. 

12 4 4 4 

4. Система керування базами даних Access 12 2 4 6 

Разом годин 40 10 14 16 

Модуль 2. Алгоритмізація та програмування в середовищі VBA 

5.Алгоритмизація.  8 2 2 4 

6. Visual Basic. Основні елементи керування. 

Форми. 
12 2 6 4 

7. Visual Basic. Основні елементи програму-

вання. Лінійні алгоритми. Розгалужені алго-

ритми. 

16 4 6 6 

8. Visual Basic. Основні елементи програму-

вання. Масиви. Робота з масивами в Internet-

середовищі. 

14 2 6 6 

Разом годин 50 10 20 20 

Разом 90 20 34 36 



5. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Архітектура персонального комп‘ютера. Арифметичні та логічні основи 

комп'ютерної техніки. 
2 

2 Використання MS Word в електронному документообігу. 4 

3 MS Excel: відносна та абсолютна адресація. Створення формул. Вбудовані 

функції. Побудова діаграм та графіків. 
4 

4 Створення та робота з таблицями в MS Access. 4 

5 Алгоритмізація. Типи алгоритмів. 

Елементи середовища програмування, порядок встановлення елементів на 

форму і управління розміщенням елементів. 

2 

6 Середовище Visual Basic: форма, робота в текстовому полі. перемикачі, 

фрейми. списки. 
6 

7 Середовище Visual Basic: функції перетворення типів даних, логічні опера-

тори, лінійний та розгалужений алгоритм. 
6 

8 Середовище Visual Basic: робота з масивами 6 

Разом  34 

6. Самостійна робота 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 
Апаратне забезпечення функціонування  інформаційних технологій. Су-

часне апаратне забезпечення функціонування інформаційних систем. 

Рекомендована література: [1, 3, 4, 5, 6]. 

2 

2 

Використання текстового редактора MS Word для електронного документо-

обігу. 

Створення нумерового списку. Створення багаторівневого списку. Ство-

рення та форматування таблиць. Редактор формул. 

Рекомендована література: [1, 3, 4, 5, 6]. 

4 

3 
Табличний процесор Excel.  

Автофільтр. Сортування даних. 

Рекомендована література: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. 

4 

4 

Створення та робота з таблицями в MS Access. 

Реляційні моделі БД. Основні функції СКБД. Інструментальні засоби СКБД 

Access. 

Рекомендована література: [1,3, 4, 5, 6, 9, 12]. 

6 

5 

Алгоритмізація. 

Поняття алгоритмізації. Способи використання елементів керування при 

створенні додатків, основні операції, що використовуються при роботі. 

 Рекомендована література: [5, 6, 10, 11]. 

4 

6 
Visual Basic. 

Форма. Мітка. Командна кнопка в Visual Basic. 

Рекомендована література: [5, 6, 10,11]. 

4 

7 

Visual Basic. 

Арифметичні операції. Математичні функції. Символьні 

змінні, строкові функції. 

Рекомендована література: [5, 6, 10, 11]. 

6 

8 
Visual Basic. Робота з масивами в Інтернет-середовищі. 

 Мережні системи та сервіси електронної пошти. 

Рекомендована література: [5, 6, 7, 12, 14,15]. 

6 

Разом: 36 



7. Індивідуальні завдання 

В процесі вивчення дисципліни передбачається виконання двох типів індивіду-

альних завдань. Для студентів денної форми навчання – підготовка реферату з його 

подальшою презентацією на семінарському занятті. Для студентів заочної форми 

навчання – підготовка контрольної роботи з її подальшим рецензуванням і захис-

том під час заліково-екзаменаційної сесії. 

7.1. Тематика рефератів з дисципліни 
Індивідуальне завдання студентів денної форми навчання передбачає написання 

реферату (за бажанням студента з його подальшою презентацією на семінарському 

занятті). Реферат оцінюється в 5 балів, що додається до результатів поточного конт-

ролю з відповідної теми. 

1. Реферат має такий зміст: 

2. Вступ 

3. Простий план по темі дослідження. 

4. Висновки.  

5. Список використаної літератури та інформаційних джерел. 

6. Виконується у вигляді друкованого тексту на папері формату А-4 обсягом від 

12 до 15 сторінок. 

Тематика рефератів з дисципліни «Інформаційні технології» 

1. Охарактеризуйте сучасний етап розвитку інформаційних систем. 

2. Охарактеризуйте ІС оперативного та стратегічного рівня управління. 

3. Охарактеризуйте ІС для менеджерів середньої ланки управління. 

4. Характеристика поколінь розвитку ІС. 

5. Приклади роботи експертних ІС. 

6. Дайте порівняльну характеристику управлінських ІС і систем 

підтримки прийняття рішень. 

7. Корпоративна інформаційна система. 

8.  Життєвий цикл інформаційних систем. 

9. Тиражні ІС, що представлені на українському ринку програмного забезпе-

чення для управління підприємством. 

10. Розкрийте сутність поняття «інформаційна технологія». 

11. Характеристика інформаційних технологій в умовах централізованої та де-

централізованої обробки даних. 

12. Предметна, забезпечуюча, функціональна інформаційна технології. 

13. Гіпертекстова та мультимедійна технології. 

14. Розподілені технології обробки і зберігання даних. 

15. Мобільні технології та Електронна комерція. 

 

8. Методи навчання 
При викладанні навчальної дисципліни „ Інформаційні технології” використо-

вуються інформаційно-ілюстративний, проблемний та інтерактивний методи навчан-

ня з застосуванням лекцій у супроводі мультимедійної програми; розв’язання задач, 

тестів. В рамках вивчення дисципліни, передбачається проведення таких видів за-

нять:  

Лекція – слугує для подачі студентам теоретичного матеріалу з тем, що вивча-

ються. 



Лабораторна робота – проводиться з використанням ПЕОМ з метою закріп-

лення навичок студентів у вирішенні конкретних завдань шляхом розв’язання задач, 

тестів тощо. 

Самостійна робота – передбачає опрацювання студентами теоретичних поло-

жень окремих тем, які не висвітлено в рамках лекцій. 

 

9. Методи контролю 
В основу рейтингового оцінювання знань студента закладена 100-бальна шкала 

оцінювання (максимально можлива сума балів, яку може набрати студент за всіма 

видами контролю знань з дисципліни з урахуванням поточної успішності, самостій-

ної роботи, науково-дослідної роботи).  

Кількість балів, які можна набрати у ході вивчення курсу дисципліни розподі-

ляються наступним чином: 

 Розподіл балів, які отримують студенти 

Кількість балів за модуль 

Модуль 1 Модуль 2 

З
аг

ал
ь
н

а 

су
м

а 
б

а-

л
ів

 

50 50 

Змістові модулі ЗМ1 ЗМ2 ЗМ3 ЗМ4 ЗМ5 ЗМ6 ЗМ7 ЗМ8 

100 

Кількість балів за змісто-

вими модулями  
10 10 10 10 10 10 10 10 

в т.ч. за видами робіт: 

- лабораторні заняття 
5 5 5 5 5 5 5 5 

- самостійна робота студе-

нта 
5 5 5 5 5 5 5 5 

Реферат  5 5 

Модульний контроль 5 5 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А зараховано 

82-89 В 
зараховано 

74-81 С 

64-73 D 
зараховано 

60-63 Е  

35-59 FX 
незараховано з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незараховано з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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12. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

1. Спеціалізовані періодичні видання та наукова література. 

2.  Мережа Інтернет:  

1.Сайт Информационных Технологий. – www.inftech.webservis.ru. 

2. ERP-фоум. – www.erpforum.ru. 

3. Электронные книги. ComputerBooks.ru. – www.computerbooks.ru 

http://www.inftech.webservis.ru/
http://www.erpforum.ru/

