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ВСТУП 

 

«Технічно-інформаційні засоби комунікації та обробки галузевих даних» 

(ТІЗКОГД) – базова профільна дисципліна навчального плану зі спеціальностей  

101 – «Екологія», 162 – «Біотехнології та біоінженерія», 193 – «Геодезія та 

землеустрій», 263 – «Цивільна безпека». 

Навчальна дисципліна «Технічно-інформаційні засоби комунікації та 

обробки галузевих даних» – це дисципліна технічного спрямування, яка надає 

можливість студентам засвоїти принципи, правила, методи, підходи, що 

використовують для обробки та оформлення даних, отриманих з довільних систем.  

Дисципліну «Технічно-інформаційні засоби комунікації та обробки галузевих 

даних» вивчають з метою формування у майбутніх фахівців практичних навичок з 

обробки та оформлення даних у будь-яких галузях народного господарства. 

Вивчення ТІЗКОГД вимагає глибокого знання основних розділів 

навчальних дисциплін «Фізика», «Загальна хімія», «Екологічні аспекти галузевої 

діяльності», «Правове регулювання суспільних відносин в Україні». 

Усі теми навчального курсу рівноцінно важливі та тісно взаємопов’язані 

між собою. Тому вивчення кожної подальшої теми можливе тільки після 

засвоєння основних положень попередніх тем. 

Самостійна робота студентів містить додаткове вивчення лекційного 

матеріалу, підготовку та виконання контрольної роботи з основних тем курсу. 

У методичних указівках розкриті теми та погодинний розклад лекцій і 

самостійної роботи, а також наведені питання для поточного та підсумкового 

контролю з основних тем навчальної дисципліни. 

Після вивчення навчальної дисципліни «Технічно-інформаційні засоби 

комунікації та обробки галузевих даних» студент повинен 

знати: 

 теоретичні основи комунікації та обробки інформації; 

 основи теорії інформації та інформаційних ресурсів; 

 апаратні та програмні складові комп’ютерних систем; 
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 системне забезпечення інформаційних процесів; 

 основні поняття сучасних технологій обробки галузевої інформації; 

 програмні засоби роботи зі структурованими документами; 

 програмні засоби роботи з базами та сховищами даних; 

уміти: 

 здійснювати діалог з операційною системою персонального комп’ютера; 

 створювати різноманітні файли та директорії (папки); 

 застосовувати стандартні програмні продукти; 

 опрацьовувати текст, графіку, аудіо- та відеоінформацію; 

 володіти навичками роботи з основними додатками пакета  MS Office 

(текстовим редактором MS Word, електронними таблицями MS Excel та СКБД 

Access, графічним редактором MS Visio, електронними презентаціями MS 

PowerPoint); 

 володіти навичками роботи з математичним пакетом MathCad та 

візуалізацією експериментальних даних CurveExpert; 

 розробляти ділову графіку; 

  застосовувати Internet для розв’язання галузевих завдань; 

 володіти навичками роботи з Google Form. 



 6 

1  ТЕМИ, ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Денна/Заочна 

Усього 

у тому числі 

лекцій 
практичні 

заняття 

самостійн

а робота 

Змістовий модуль 1 Програмні продукти MS Office 

Тема 1 Основні поняття та визначення 

технічно-інформаційних засобів 

комунікації та обробки галузевих даних  

7/10,25 1/0,25 –/– 6/10 

Тема 2 Текстовий редактор MS Word 22/19,25 2/0,25 6/1 14/18 

Тема 3 Електронні таблиці MS Excel 22/19,25 2/0,25 6/1 14/18 

Тема 4 Основи систем управління 

базами даних ACCESS 
22/22,5 2/0,5 6/2 14/18 

Тема 5 Електронні презентації MS 

PowerPoint 
19/18,25 1/0,25 6/2 12/17 

Тема 6 Графічний редактор MS Visio 20/20,5 2/0,5 4/2 14/18 

Разом за змістовим модулем 1 112/110 10/2 28/8 74/98 

Змістовий модуль 2 Математичні пакети 

Тема 7 Математичний пакет MathCad 33/24,5 3/0,5 12/4 18/22 

Тема 8 Математичний пакет Maple 27/24,5 3/0,5 6/2 18/22 

Тема 9 Візуалізація експериментальних 

даних CurveExpert 
18/19,5 2/0,5 2/1 14/18 

Разом за змістовим модулем 2 78/68,5 8/1,5 20/7 50/62 

Змістовий модуль 3 Можливості Google. 

Тема 10 Google Form 20/21,5 2/0,5 2/1 16/20 

Разом за змістовим модулем 3 20/21,5 2/0,5 2/1 16/20 

Підготовка контрольної роботи -/10 - - 10 

Усього годин 210/210 20/4 50/16 140/190 
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2  ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО  

ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Тема 1 Основні поняття та визначення технічно-інформаційних засобів 

комунікації та обробки галузевих даних 

Вступ. Скорочення, терміни та визначення. 

Питання для самоперевірки 

1. Надайте визначення понять «інформація», «дані», «інформаційно-

комунікаційні технології», «інформаційний ресурс». 

2. Наведіть операції, що здійснюють у разі обробки даних. 

3. Наведіть етапи розвитку інформаційних технологій. 

4. Наведіть та поясніть переваги та недоліки використання інформаційно-

комунікаційних технологій. 

5. Надайте визначення поняттям «обчислювальна техніка», 

«інформаційна технологія», «інформатизація суспільства». 

Література: [1, с. 6–14]. 

 

Тема 2 Текстовий редактор MS Word 

Запуск програми. Довідкова система Word.  Підготовка вікна Word до 

роботи. Створення нового файлу. Механізм автозберігання. Основні правила 

набору тексту. Переміщення по тексту. Редагування тексту. Копіювання й 

переміщення фрагментів. Пошук і заміна елементів тексту. Відновлення тексту 

після помилкових дій. Використання опції «Автотекст» для прискорення 

роботи. Перевірка правопису. Форматування тексту. Форматування на рівні 

символів. Форматування на рівні абзаців. Форматування на рівні сторінок. 

Форматування на рівні розділів. Форматування на рівні документа. Робота з 

малюнками. Робота зі списками. Робота з таблицями. Параметри сторінки й 

попередній перегляд. Шаблони й стилі. Вимоги до написання статей та тез.  
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Питання для самоперевірки 

1. Назвіть причини, за якими текстовий редактор позначає слова як 

неправильно написані. 

2. Наведіть загальні функції текстових редакторів. 

3. Наведіть основні прийоми форматування документів.  

4. За допомогою чого виконують вставку растрових об'єктів у документ? 

5. Наведіть типи документів, які дозволяє створювати Word. 

Література: [2, с. 11–60; 3, с. 6–1; 4, с. 135–198]. 

 

Тема 3 Електронні таблиці MS Excel 

Поняття про електронні таблиці. Сфера застосування. Основні поняття 

електронної таблиці MS Excel. Робота з листами робочої книги. Ведення та 

редагування даних електронної таблиці. Технологія форматування електронних 

таблиць. Робота з електронною таблицею. Поняття, призначення та 

класифікація функцій. Математичні, логічні та статичні функції. Функції дати і 

часу та вкладені функції. Редагування функцій. 

Питання для самоперевірки 

1. Поясніть з чого складається робоче вікно табличного редактора  

MS Excel. 

2. Наведіть особливості форматування комірки у табличному редакторі 

MS Excel. 

3. Наведіть особливості роботи з таблицями у табличному редакторі  

MS Excel. 

4. Наведіть типи даних, які може містити комірка у табличному редакторі 

MS Excel. 

5. Наведіть особливості роботи у табличному редакторі MS Excel у разі 

виконання розрахунків. 

Література: [2, с. 61–162; 3, с. 25–49; 4, с. 212–255]. 
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Тема 4 Основи систем управління базами даних ACCESS 

Загальні характеристики систем управління базами даних (СУБД). Основні 

об’єкти баз даних (БД) Access. Структура та властивості таблиць. Робота з 

таблицями БД та їх редагування. Встановлення зв’язків між таблицями. 

Застосування форм. Використання фільтрів. Використання запитів. Створення 

звітів. Захист даних та доступ до даних. Макроси. Модулі. 

Питання для самоперевірки 

1. Поясніть поняття «база даних», «система управління базами даних». 

2. Поясність різницю між ієрархічною, мережною та реляційною базами 

даних. 

3. Поясніть етапи створення таблиці бази даних у MS Access. 

4. Наведіть режими та особливості їх застосування у разі роботи з MS 

Access. 

5. Наведіть особливості встановлення, зміни та розриву зав’язків між 

таблицями у MS Access. 

Література: [2, с. 163–226; 3, с. 59–83; 4, с. 346–355]. 

 

Тема 5 Електронні презентації MS PowerPoint 

Вимоги до презентацій. Загальний огляд MS PowerPoint. Робота з 

презентаціями. Слайди в MS PowerPoint. Робота з об’єктами. Оформлення 

слайду. Анімація і переходи. Підготовка до показу презентації. 

Питання для самоперевірки 

1. Наведіть основні елементи робочого вікна PowerPoint. 

2. Які існують режими роботи PowerPoint? 

3. Поясніть процес створення презентації у PowerPoint. 

4. Поясніть послідовність виконання дій у разі налаштування анімації 

об’єктів для показу презентації у PowerPoint. 

5. Поясніть, як у презентацію, що створена у PowerPoint розмістити аудіо 

та відеофайли. 

Література: [3, с. 84–91; 4, с. 402–407; 5, с. 10–80]. 
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Тема 6 Графічний редактор MS Visio 

Інтерфейс MS Visio і створення документу. Інструменти MS Visio. 

Особливості роботи в MS Visio. Створення презентацій в MS Visio. Підготовка до 

показу презентації. 

Питання для самоперевірки 

1. Укажіть можливості застосування Visio. 

2. Надайте характеристику головного вікна MS Visio. 

3. Назвіть основні складові панелі інструментів програми. 

4. Як організовано робочий простір програми MS Visio? 

5. Охарактеризуйте основні режими створення та редагування схем у MS 

Visio. 

Література: [6, с. 6–40]. 

 

Тема 7 Математичний пакет MathCad 

Загальна характеристика MathCad. Можливості MathCad. Розширення 

функціональності MathCad. Взаємозв’язок MathCad з іншими програмами. 

Основи роботи у системі MathCad. Функції. Символьні операції. Будова 

графіків. Рішення рівнянь. Операція з векторами та матрицями. Візуалізація 3D 

моделей. 

Питання для самоперевірки 

1. Укажіть особливості та можливості пакету MathCad. 

2. Поясніть призначення панелей та які панелі присутні в пакеті 

MathCad. 

3. Наведіть елементи, з яких формується робоче поле MathCad. 

4. Наведіть дії, які можна виконувати в області робочого столу MathCad. 

5. Наведіть основні типи вбудованих функцій MathCad. 

Література: [7, с. 26–129; 9, с. 8–109]. 
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Тема 8 Математичний пакет Maple 

Призначення та місце Maple. Можливості Maple. Загальні арифметичні 

оператори Maple. Математичні функції. Рішення рівнянь, систем рівнянь та 

нерівностей. Будова графіків. 

Питання для самоперевірки 

1. Наведіть типи даних, що застосовуються у математичному пакеті 

Maple. 

2. Назвіть загальні особливості інтерфейсу Maple. 

3. Назвіть основні принципи введення та виведення інформації в Maple. 

4. Чим відрізняються символьні обчислення від числових? 

5. Опишіть синтаксис основних математичних функцій у Maple. 

Література: [9, с. 10–147; 10, с. 83–109; 11, с. 12–103]. 

 

Тема 9 Візуалізація експериментальних даних CurveExpert 

Загальна характеристика CurveExpert. Загальні можливості CurveExpert. 

Головне вікно програми. Робота з даними. Моделювання. Вибір моделей. Додаткові 

можливості програми. 

Питання для самоперевірки 

1. Надайте загальну характеристику програми CurveExpert. 

2. Наведіть загальні можливості програми CurveExpert. 

3. Поясніть з чого складається головне вікно програми CurveExpert. 

4. Поясніть особливості вибору моделей у CurveExpert. 

5. Наведіть додаткові можливості CurveExpert. 

Література: [12]. 

 

Тема 10 Google Form 

Призначення Google Form.  Основи роботи з Google Form. 

Питання для самоперевірки 

1. Поясніть призначення Google Form. 

2. Наведіть етапи розробки Google Form. 
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3. Поясніть термін «здоров’я». 

4. Наведіть переваги застосування Google Form. 

5. Поясніть, як налаштувати індикатор заповнення форми у Google Form. 

Література: [13]. 

 

3  ПІДГОТОВКА  ДО  ПІДСУМКОВОГО  КОНТРОЛЮ 

Питання до заліку 

1. Надайте визначення понять «інформація», «дані», «інформаційно-

комунікаційні технології», «інформаційний ресурс». 

2. Наведіть операції, що здійснюють у разі обробки даних. 

3. Наведіть етапи розвитку інформаційних технологій. 

4. Наведіть та поясніть переваги та недоліки використання 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

5. Надайте визначення понять «обчислювальна техніка», «інформаційна 

технологія», «інформатизація суспільства». 

6. Поясніть, як створити документ Microsoft Word? 

7. Поясніть, як встановлювати та редагувати параметри сторінки у 

документі Microsoft Word? 

8. Назвіть комбінації клавіш для переміщення курсору текстом. 

9. Назвіть причини, за якими текстовий редактор мітить слова як 

неправильно написані. 

10. Поясніть, як здійснюють перевірку правопису й виправлення помилок 

у документі Microsoft Word. 

11. Наведіть параметри, які можна встановити у разі форматування 

шрифтів та абзаців. 

12. Наведіть типи списків, які існують у текстовому редакторі Microsoft 

Word та сфери їх застосування. 

13. Наведіть, що входить до меню команд у текстовому редакторі 

Microsoft Word. 
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14. Наведіть режими відображення документа MS Word та поясніть 

особливості їх застосування. 

15. Наведіть основні прийоми форматування документів у текстовому 

редакторі Microsoft Word. 

16. Наведіть основні прийоми з формування таблиць у текстовому 

редакторі Microsoft Word. 

17.  За допомогою якого інструмента у текстовому редакторі Microsoft 

Word створюють фігури, які для цього використовують команди? 

18. Поясніть особливості роботи редактора формул у текстовому 

редакторі Microsoft Word. 

19. Поясніть з чого складається робоче вікно табличного редактора MS 

Excel. 

20. Наведіть особливості форматування комірки у табличному редакторі 

MS Excel. 

21. Наведіть особливості роботи з таблицями у табличному редакторі 

MS Excel. 

22. Наведіть типи даних, які може містити комірка у табличному 

редакторі MS Excel. 

23. Наведіть особливості роботи у табличному редакторі MS Excel у разі 

виконання розрахунків. 

24. Поясніть особливості набору тексту у табличному редакторі MS 

Excel. 

25. Наведіть команди, які застосовуються для сортування записів у 

табличному редакторі MS Excel. 

26. Поясніть технологію побудови діаграм у табличному редакторі MS 

Excel. 

27. Поясніть поняття «база даних», «система управління базами даних». 

28.  Поясність різницю між ієрархічною, мережною та реляційною 

базами даних. 

29. Поясніть етапи створення таблиці бази даних у MS Access. 
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30. Наведіть режими та особливості їх застосування у разі роботи з MS 

Access  

31. Наведіть особливості встановлення, зміни та розриву зав’язків між 

таблицями у MS Access. 

32. Наведіть основні елементи робочого вікна PowerPoint. 

33. Наведіть, які існують режими роботи PowerPoint. 

34. Поясніть процес створення презентації у PowerPoint. 

35. Поясніть послідовність виконання дій у разі налаштування анімації 

об’єктів для показу презентації у PowerPoint. 

36. Поясніть, як у презентацію, що створена у PowerPoint розмістити 

аудіо та відеофайли. 

37. Поясніть, як переглянути презентацію створена у PowerPoint. 

38. Укажіть можливості застосування Visio. 

39. Надайте характеристику головного вікна MS Visio. 

40. Назвіть основні складові панелі інструментів програми. 

41. Як організовано робочий простір програми MS Visio? 

42. Охарактеризуйте основні режими створення та редагування схем у 

MS Visio. 

43. Укажіть особливості та можливості пакету MathCad. 

44. Поясніть призначення панелей та які панелі присутні в пакеті 

MathCad. 

45. Наведіть елементи, з яких формується робоче поле MathCad. 

46. Наведіть дії, які можна виконувати в області робочого столу 

MathCad. 

47. Наведіть основні типи вбудованих функцій MathCad. 

48. Наведіть формати, у яких виводять результати розрахунків MathCad. 

49. Наведіть системи вимірювання, які підтримує MathCad. 

50. Поясніть термін «символьне обчислення». 

51. Наведіть способи виконання символьного обчислення в пакеті 

MathCad. 
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52. Наведіть команди, які можна запустити з панелі Symbolic в  

математичному пакеті MathCad. 

53. Наведіть типи даних, що застосовують у математичному пакеті 

Maple. 

54. Назвіть загальні особливості інтерфейсу Maple. 

55. Назвіть основні принципи введення та виведення інформації в 

Maple. 

56. Чим відрізняються символьні обчислення від числових? 

57. Опишіть синтаксис основних математичних функцій у Maple. 

58. Надайте загальну характеристику програми CurveExpert. 

59. Наведіть загальні можливості програми CurveExpert. 

60. Поясніть з чого складається головне вікно програми CurveExpert. 

61. Поясніть особливості вибору моделей у CurveExpert. 

62. Наведіть додаткові можливості CurveExpert. 

63. Поясніть призначення Google Form. 

64. Наведіть етапи розробки Google Form. 

65. Поясніть термін «здоров’я». 

66. Наведіть переваги застосування Google Form. 

67. Поясніть, як налаштувати індикатор заповнення форми у Google 

Form. 
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4  РЕКОМЕНДАЦІЇ  ЩОДО  НАПИСАННЯ  ТА  ОФОРМЛЕННЯ 

КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ 

 

Під час вивчення курсу студенти денної та заочної форм навчання 

виконують контрольні роботи (реферати). 

Контрольна робота (реферат) має містити: 

– титульну сторінку (додаток А); 

– зміст; 

– вступ; 

– теоретичну частину (відповіді на теоретичні питання); 

– висновки щодо контрольної роботи; 

– перелік посилань. 

Контрольна робота складається з двох теоретичних питань та одного 

практичного завдання.  

Теоретичну частину оформлюють на аркушах паперу форматом А4, у 

друкованому або рукописному варіантах. Обсяг для друкованого варіанта 

складає 15–20 сторінок, шрифтом Times New Roman 14 pt, відступи зверху, 

знизу та справа – 2 см, зліва – 3 см. Для рукописного варіанта – 20–25 сторінок. 

Практичну частину виконують в електронному варіанті. Презентація має 

містити титульну сторінку та сторінки, що розкривають тему завдання. Обсяг 

презентації 7–10 аркушів 

Під час виконання теоретичного контрольного завдання слід пам’ятати, 

що відповідь на питання має бути вичерпною і не носити формального 

характеру. У разі виконання практичного завдання слід розробити презентацію 

у PowerPoint або Visio обравши тему за своїм фахом.  

Номер варіанта вибирають за останньою цифрою номера залікової книжки.  

Записку зшивають. Посилання в тексті записки на літературні джерела 

позначають порядковим номером джерела у списку, виділеним двома 

квадратними дужками. Наприклад [5], [12] та ін. Посилання на ілюстрації й 

таблиці вказують їх порядковим номером, наприклад, рис. 3, табл. 4.  

Виконану контрольну роботу рецензує викладач кафедри за умови, що 
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номер завдання та варіант числових значень контрольної роботи вибраний 

студентом правильно.  

Питання вибирають згідно з варіантом з табл. 4.1 та 4.2–4.5. Номер 

варіанта вибрати за останньою цифрою номера залікової книжки. 

 

Таблиця 4.1 – Вибір завдань до теоретичної частини контрольної роботи 

відповідно до варіанта 

Варіант Питання 

1 2 

0 

1. Особливості використання MS Word у разі обробки галузевих даних за 

своїм фахом. 

2. Особливості використання GoogleForm у разі обробки галузевих даних 

за своїм фахом. 

1 

1. Особливості використання MS Excel у разі обробки галузевих даних за 

своїм фахом. 

2. Особливості використання Curveexpert у разі обробки галузевих даних 

за своїм фахом. 

2 

1. Особливості використання MS Access у разі обробки галузевих даних 

за своїм фахом. 

2. Особливості використання Maple у разі обробки галузевих даних за 

своїм фахом. 

3 

1. Особливості використання MathCAD у разі обробки галузевих даних 

за своїм фахом. 

2. Особливості використання MS Word у разі обробки галузевих даних за 

своїм фахом. 

4 

1. Особливості використання Maple у разі обробки галузевих даних за 

своїм фахом. 

2. Особливості використання MS Excel у разі обробки галузевих даних за 

своїм фахом. 
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Продовження таблиці 4.1 

1 2 

5 

1. Особливості використання Curveexpert у разі обробки галузевих даних 

за своїм фахом. 

2. Особливості використання MS Access у разі обробки галузевих даних 

за своїм фахом. 

6 

1. Особливості використання GoogleForm у разі обробки галузевих даних 

за своїм фахом. 

2. Особливості використання MS Excel у разі обробки галузевих даних за 

своїм фахом. 

7 

1. Особливості використання MS Access у разі обробки галузевих даних 

за своїм фахом. 

2. Особливості використання MS Word у разі обробки галузевих даних за 

своїм фахом. 

8 

1. Особливості використання MathCAD у разі обробки галузевих даних 

за своїм фахом.  

2. Особливості використання PowerPoint у разі представлення 

результатів отриманих під час обробки галузевих даних за своїм фахом. 

9 

1. Особливості використання Maple у разі обробки галузевих даних за 

своїм фахом. 

2. Особливості використання Visio у разі представлення результатів 

отриманих під час обробки галузевих даних за своїм фахом. 

 

Таблиця 4.2 – Вибір завдань до практичної частини контрольної роботи 

відповідно до варіанту зі спеціальності 101 – «Екологія» 

Варіант Питання 

1 2 

0 
Розробити презентацію у PowerPoint за темою «Екологічні проблеми 

України» 
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Продовження таблиці 4.2 

1 2 

1 
Розробити презентацію у PowerPoint за темою «Екологічні проблеми 

світу» 

2 
Розробити презентацію у Visio за темою «Екологічні проблеми Сходу 

України» 

3 
Розробити презентацію у PowerPoint за темою «Екологічні проблеми 

Заходу України» 

4 
Розробити презентацію у Visio за темою «Екологічні проблеми Півдня 

України» 

5 
Розробити презентацію у PowerPoint за темою «Екологічні проблеми 

Півночі України» 

6 
Розробити презентацію у Visio за темою «Екологічні проблеми 

Полтавщини» 

7 
Розробити презентацію у PowerPoint за темою «Екологічні проблеми 

Кременчука» 

8 
Розробити презентацію у Visio за темою «Екологічні проблеми водних 

ресурсів України» 

9 
Розробити презентацію у PowerPoint за темою «Чорнобильска 

катастрофа» 

 

Таблиця 4.3 – Вибір завдань до практичної частини контрольної роботи 

відповідно до варіанту зі спеціальності 162 – «Біотехнології та біоінженерія» 

Варіант Питання 

1 2 

0 
Розробити презентацію у PowerPoint за темою «Харчова промисловість 

України» 

1 Розробити презентацію у Visio за темою «Біотехнологія» 

2 Розробити презентацію у PowerPoint за темою «Біоінженерія» 
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Продовження таблиці 4.3 

1 2 

3 
Розробити презентацію у Visio за темою «Традиційні біотехнології 

України» 

4 
Розробити презентацію у PowerPoint за темою «Сучасні напрямки 

розвитку біотехнологій» 

5 Розробити презентацію у Visio за темою «Біотехнологія у медицині» 

6 
Розробити презентацію у PowerPoint за темою «Технологія 

виробництва хлібобулочних виробів» 

7 
Розробити презентацію у Visio за темою «Технологія виробництв 

молока і молочних продуктів» 

8 
Розробити презентацію у PowerPoint за темою «Технологія 

виробництва продукції з яловичини» 

9 
Розробити презентацію у Visio за темою «Технологія виробництва 

слабоалкогольних напоїв» 

 

Таблиця 4.4 – Вибір завдань до практичної частини контрольної роботи 

відповідно до варіанту зі спеціальності 193 – «Геодезія та землеустрій» 

Варіант Питання 

1 2 

0 
Розробити презентацію у PowerPoint за темою «Сучасне геодезичне й 

навігаційне обладнання» 

1 
Розробити презентацію у Visio за темою «Сучасне геоінформаційне й 

фотограмметричне програмне забезпечення» 

2 
Розробити презентацію у PowerPoint за темою «Етапи розробки 

топографічних карт» 

 3 
Розробити презентацію у Visio за темою «Зонування території 

населених пунктів» 

4 
Розробити презентацію у PowerPoint за темою «Нормативне та 

експортно-грошове оцінювання землі» 
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Продовження таблиці 4.4 

1 2 

5 
Розробити презентацію у Visio за темою «Нормативне та експортно-

грошове оцінювання майна» 

6 
Розробити презентацію у PowerPoint за темою «Моніторинг та 

управління земельними ресурсами» 

7 
Розробити презентацію у Visio за темою «Технологія виробництв 

молока і молочних продуктів» 

8 
Розробити презентацію у PowerPoint за темою «Геоінформаційна 

система» 

9 Розробити презентацію у Visio за темою «Оцінювання майна» 

 

Таблиця 4.5 – Вибір завдань до практичної частини контрольної роботи 

відповідно до варіанту зі спеціальності 263 – «Цивільна безпека» 

Варіант Питання 

1 2 

0 
Розробити презентацію у PowerPoint за темою «Правові основи 

цивільної безпеки» 

1 Розробити презентацію у Visio за темою «Атестація робочих місць» 

2 
Розробити презентацію у PowerPoint за темою «Пожежна безпека 

виробництв» 

 3 
Розробити презентацію у Visio за темою «Профілактика виробничого 

травматизму та професійних захворювань» 

4 Розробити презентацію у PowerPoint за темою «Електробезпека» 

5 
Розробити презентацію у Visio за темою «Надання першої домедичної 

допомоги» 

6 
Розробити презентацію у PowerPoint за темою «Державне соціальне 

страхування на виробництві» 

7 
Розробити презентацію у Visio за темою «Система управління 

охороною праці» 
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Продовження таблиці 4.5 

1 2 

8 
Розробити презентацію у PowerPoint за темою «Виробнича санітарія та 

фізіологія праці» 

9 
Розробити презентацію у Visio за темою «Розслідування нещасних 

випадків на виробництві та професійних захворювань» 

 

5  КРИТЕРІЇ  ОЦІНЮВАННЯ  ЗНАНЬ  СТУДЕНТІВ 

 

Розподіл балів, що отримують студенти 

Види занять Максимальна сума 

балів 

Лекції 10 

Лабораторні роботи 30 

Поточний контроль: 

– змістовий модуль № 1 – 15 балів; 

– змістовий модуль № 2 – 15 балів; 

– самостійна робота, реферати – 10 балів 

40 

Іспит 20 

Усього  100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для іспиту, курсового 

проєкту (роботи), 

практики 

для заліку 

90–100 А відмінно  

 

зараховано 
82–89 В 

добре 
74–81 С 

64–73 D 
задовільно 

60–63 Е  

35–59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0–34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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Додаток А 

Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 
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КОНТРОЛЬНА РОБОТА  

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ТЕХНІЧНО-ІНФОРМАЦІЙНІ ЗАСОБИ КОМУНІКАЦІЇ ТА ОБРОБКИ 

ГАЛУЗЕВИХ ДАНИХ» 

 

 

 

Виконав 

студент групи __________ 

П.І.Б.__________________ 

 

Перевірив 

_______________________ 

 

 

 

Кременчук – 2021 
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