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Опис навчальної дисципліни 

 

Мета вивчення 

навчальної дисципліни 

Оволодіння можливостями інтернет-технологій для пошуку, обробки, копіювання та 

збереження інформації 

Тривалість 
5 кредити ЄКТС/150 годин (лекції 20 год., практичні заняття 40 год., самостійна робота 
90 год.) 

Форми та методи 
навчання 

Лекції та практичні заняття в аудиторії та виїзні, самостійна робота поза розкладом 

 

Система поточного та 
підсумкового контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання навчальних завдань; доповіді з рефератами та їх 

обговорення; тестування; поточна модульна робота 
Підсумковий контроль: залік (ПМК) 

Базові знання Дисципліна ґрунтується на вивченні групи дисциплін інформаційного циклу. 

Мова викладання Українська 

 

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні 

результати навчання 

Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

РН1. Знати і розуміти наукові засади організації, 

модернізації та впровадження новітніх технологій 

в інформаційній, бібліотечній та архівній діяльності. 

РН2. Впроваджувати та використовувати 
комунікаційні технології у соціальних системах, 

мультимедійне забезпечення інформаційної 

діяльності, технології веб-дизайну та веб- 

маркетингу. 

РН5. Узагальнювати, аналізувати і синтезувати 

інформацію в діяльності, пов’язаній із її пошуком, 

накопиченням, зберіганням та використанням. 

ЗК 04. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК 08. Навички використання інформаційних та 

комунікаційних технологій.  

ЗК 09. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 11. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  

ЗК 12. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

http://schedule.puet.edu.ua/


Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

РН9. Оцінювати можливості застосування 

новітніх інформаційно-комп’ютерних та 

комунікаційних технологій для вдосконалення 

практик виробництва інформаційних продуктів і 

послуг. 

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 
МОДУЛЬ 1. Теоретичні основи інформаційних ресурсів 

Тема 1. Вступ. Світові 

інформаційні ресурси: 

визначення, 
характеристика, 

класифікація. 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати доповіді на запропоновані теми  

Аналіз світових інформаційних ресурсів 

Підготовка до виступу за обраною темою 

Тема 2. Світові 

інформаційні мережі. 

Відвідування занять; захист домашнього 
завдання; обговорення матеріалу занять; 
виконання навчальних завдань; завдання 
самостійної роботи; тестування 

Підготувати доповіді на запропоновані теми  

Аналіз світових інформаційних мереж 
Підготовка до виступу за обраною темою 

Тема 3. Прикладне 

програмне забезпечення 

для перегляду мережевих 

інформаційних ресурсів. 

Відвідування занять; захист домашнього 
завдання; обговорення матеріалу занять; 
виконання навчальних завдань; завдання 
самостійної роботи; тестування 

Підготувати доповіді та презентації на 

обрану тему  
 

Тема 4. Ринки 

інформаційних ресурсів. 

Відвідування занять; захист домашнього 
завдання; обговорення матеріалу занять; 
виконання навчальних завдань; завдання 
самостійної роботи; тестування 

Підготувати доповіді та презентації на 

обрану тему  

МОДУЛЬ 2. Інформаційні сервіси Інтернет. 

Тема 5. Сервісні 

програми Інтернет 

Відвідування занять; захист домашнього 
завдання; обговорення матеріалу занять; 
виконання навчальних завдань; завдання 
самостійної роботи; тестування 

Підготувати доповіді та презентації на 

обрану тему 

Створення інфорафіки 

Тема 6. Основи пошуку 

в інформаційних 

ресурсах Інтернет 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати доповіді та презентації на 

обрану тему 

Тема 7. Бібліотечні 

Інтернет-ресурси та 

послуги: аналіз, 

характеристика, 

інтерфейси 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати доповіді та презентації на 

обрану тему 

Створити інфоргафіку 

Тема 8. Пошукові 

можливості 

бібліотечних Web-сайтів 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати доповіді та презентації на 

обрану тему 

Тема 9. Використання 

інформаційних ресурсів 

Інтернет у роботі 

інформаційних 

менеджерів 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Підготувати доповіді та презентації на 

обрану тему 

Створити інфоргафіку 



Інформаційні джерела 

1. Про інформацію: Закон України 2657-XII (2657-12) від 2.10 1992 р. − чинний, остання версія − нова редакція від 

01.01.2017, підстава 1774-19: редакція відповідно оновленню сайту - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show  [Електронний 

ресурс]. 

2. Про Національну програму інформатизації: Закон України  74/98-ВР  від 4.02. 1998 р. зі змінами і доповненнями, 

внесеними Законом України 2684-III від 13.09.2001 р. - чинний, остання версія - редакція від 01.08.2016, підстава 922-

19: редакція відповідно оновленню сайту -http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show [Електронний ресурс]. 

3. Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України 848-VIII від 26.11.2015 р. - чинний, остання версія - редакція 

від 11.10.2017, підстава 2148-19: редакція відповідно оновленню сайту -

 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show [Електронний ресурс]. 

4. Про захист інформації в автоматизованих системах: Закон України 81/94-ВР від 05.07.1994 р. - чинний, остання версія - 

редакція від 30.04.2009 р, підстава 1180-17: редакція відповідно оновленню сайту -

 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show [Електронний ресурс]. 

5. Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки: Закон України № 537-V від 

09.01.2007 р. - чинний, остання версія прийняття від 09.01.2007 р.: редакція відповідно оновленню сайту -

 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show [Електронний ресурс]. 

6. Державні стандарти України. Національна стандартизація. У 2-х частинах. Збірник стандартів. – К.: Вид-во стандартів. 

2003. –200 с. 

7. ДСТУ 2392–94. Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення, діє, чинний з 01.01.95 згідно 

наказу №68 від 29-03-94. 

8. ДСТУ 2732:2004 Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять,  (на заміну ДСТУ 2732-94), діє 

01.040.01; 01.140.20 чинний з 01.07.05 згідно наказу №97 від 28-05-04. 

9. ДК 004:2008. Український класифікатор нормативних документів (ІСS:2004, MOD) Поправка ІПС 11-2011, ДК 004-

2003 діє 01.140.20 чинний з 01-04-09 згідно наказу №301 від 26-08-08. 

10. ДСТУ 5034:2008. Інформація і документація. Науково-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять, діє, 

чинний з 01-01-09 згідно наказу №270 від 04-08-08. 

11.  ДСТУ ISO 1087-1:2007. Термінологічна робота. Словник термінів.  Частина 1. Теорія та використання (ISO 1087-

1:2000, IDT) діє, чинний з 01-10-09 згідно наказу №383 від 24-12-07. 

12.  ДСТУ ISO 5127:2007. Інформація і документація. Словник термінів (ISO 5127:2001, IDT), діє, чинний з 01-10-09 згідно 

наказу №383 від 24-12-07. 

13. Інформаційний сервіс Інтернет: Прогр. та навч.-метод. матеріали до курсу для студ. 2 курсу спец. «Документознавство 

та інформаційна діяльність», «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» / Харк. держ. акад. культури; Уклад.: 

Л.Я. Філіпова, С.В. Тітов, О.В. Тітова. – Х.: ХДАК, 2007. – 47 c. 

14. Матвієнко О., Дубова С. Професіоналізація інформаційної діяльності у сфері державного управління//Вісник 

Національної академії державного управління при Президентові України.-2007.-№1.-С.52-60. 

15. Матвієнко О.В., Дубова С.В. Теоретико-методологічні основи професійної підготовки фахівців з інформаційного 

забезпечення державного управління//Вісник Книжкової палати.-2006.-№8.-С.22-34. 

16. Баронов В. В. Информационные технологии и управление предприятием.-М.: ДМК пресс 2005.-328 с. 

17. Дубова С. Інформаційна культура державних службовців як чинник якості впровадження та функціонування 

автоматизованих інформаційних систем//Вісник Книжкової палати.-2005.-№4.-С.35-37. 

18. Кисельова Л. Розділ ІII. До концепції створення електронних архівів. Деякі правові аспекти визначення характеристик 

електронних документів [Електронний ресурс].-Спосіб доступу: URL http://www.archives.gov.ua.- Загол. з екрану. 

19. Марчук Ю. Документознавство і актуальні проблеми державного управління// Вісник Книжкової палати. - 2007. - № 1. 

- C. 50 -51 

 

Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

 Пакет програмних продуктів Microsoft Office.  

 

 

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

  Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). 

Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний). 

  Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування 
заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під 

час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття. 

  Політика щодо відвідування: 

відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, 

стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем. 

  Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/922-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/922-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show
http://zakon.nau.ua/doc/?code=80/94-%D0%92%D0%A0
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1180-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/glossary/showentry.php?eid=76487&displayformat=dictionary
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/glossary/showentry.php?eid=76487&displayformat=dictionary
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/glossary/showentry.php?eid=76487&displayformat=dictionary
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/glossary/showentry.php?eid=76478&displayformat=dictionary
http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya


 

Оцінювання 
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання  

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Модуль 1 (теми 1-3): захист домашнього завдання (6 бали); обговорення матеріалу занять (3 балів); 
виконання навчальних завдань (12 балів); завдання самостійної роботи (6 балів); тестування (3 
бали); поточна модульна робота (10 балів)…… 

 

40 

Модуль 2 (теми 4-7): відвідування занять (8 балів); захист домашнього завдання (6 балів); 

обговорення матеріалу занять (8 бали); виконання навчальних завдань (16 балів); завдання 
самостійної роботи (8 балів); тестування (4 бали); поточна модульна робота (10 балів) 

 

60 

Разом 100 



Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення 
навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за 
шкалою ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно 

82-89 В Дуже добре 

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX Незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

 


