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      1. Анотація дисципліни 
 
Курс «Комп’ютерна техніка та програмування» призначений для формування у майбутніх фахівців системи теоретичних і практичних знань 

умінь та навичок, необхідних для реалізації на ЕОМ типових задач інженерного спрямування, розвиток алгоритмічного мислення, оволодіння 
методами роботи на персональному комп’ютері, освоєння сучасного програмного забезпечення. 

 
 

2. Мета і завдання дисципліни 

Мета курсу: 

–  є формування у здобувачів  освітнього ступеню бакалавр компетентностей, які дозволять застосовувати у професійній діяльності 
досягнення науки, інноваційні та комп’ютерні технології, сучасні машини, обладнання, матеріали і конструкції [ФК2]. 

 

Завдання: 
 
 Завдання  викладання навчальної дисципліни - створення умов, достатніх для того, щоб студенти могли: 
знати: 

- основні принципи роботи ЕОМ та їх програмне забезпечення; 
      - основні поняття та методи технології роботи з файловими менеджерами; основні поняття та методи технології роботи з 

         текстовими процесорами; основні поняття та методи технології роботи у мережі Internet; 
- основні поняття та методи технології роботи з інтегрованим математичним пакетом MathCad; 

вміти: 
- використовувати на практиці теоретичні основи курсу; 
- працювати у середовищі операційної системи Windows; працювати з файловими менеджерами; 

- працювати з текстовими редакторами та процесорами; 

- працювати у всесвітній мережі Internet (використання програм-браузерів), електронної пошти (e-mail); 
        - працювати у середовищі інтегрованого математичного пакета MathCad; 

- реалізувати на ЕОМ поставлені задачі проведення обчислень, аналізувати одержані результати. 



3. Формат дисципліни 
 

Для денної форми навчання:  
 Blended Learning – викладання курсу передбачає поєднання традиційних форм аудиторного навчання з елементами електронного 

навчання, в якому використовуються спеціальні інформаційні технології, такі як комп’ютерна графіка, аудіо та відео, інтерактивні елементи, 
онлайн консультування і т.п. Під час сесії формат очний (offline / Face to face), у міжсесійний період – дистанційний (online).  

 
Для заочної форми навчання: 

Під час сесії формат очний (Face to face), у міжсесійний період – дистанційний (online). 
 
 

4. Результати навчання 
 У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освітнього ступеню бакалавр повинен 
 

Знати: 
 Абстрактне мислення, аналіз і синтез,  використання інформаційних і комунікаційних технологій                                                                                                                                                           
[ЗК3],[ЗК6]. 
 

Вміти: 
- Виконувати інженерні розрахунки  ґрунтових основ  та  конструкцій об’єктів професійної діяльності з використанням сучасних 

програмних комплексів та спеціалізованих баз даних [РН 07]. 
 

5. Обсяг дисципліни. 
Вид заняття Кількість годин 

Лекції 14 
Практичні заняття 14 
Самостійна робота 62 

 
 
 
 
 
 
 
 



6. Ознаки дисципліни. 
 

Рік 
викла- 
дання 

Курс  (рік 
навча- 
ння) 

Семестр Спеціаль ність 

Кількість 
кред. / 
годин   

 

Кількість 
змістовних 

модулів 

Вид підсум- 
кового контролю 

Нормати- 
вна\  

 Вибір- кова 

2020 1 2 

192 
Будівництво та  

цивільна 
інженерія 

Specialty 192 
"Construction and 
civil engineering" 

3 2 екзамен Нормативна 
професійно-оріентована  

 
 

 
 

6. Пререквізити 
Враховуючи послідовність накопичення знань та інформації, дисципліна викладається на базі знань з наступних дисциплін:  «Вища 

математика», «Фізика” та «Іноземна мова”. 
 

 
7. Технічне і програмне забезпечення /обладнання  

Оскільки при вивченні дисципліни використовуються інформаційні технології навчання, система дистанційної освіти Moodle, бажано мати 
комп’ютерну техніку (з виходом у глобальну мережу) та оргтехніку для комунікації з адміністрацією, викладачами, виконання тестових завдань в 
системі дистанційної освіти та підготовки (друку) рефератів і самостійних робіт. 

 
 

8. Політика дисципліни 
Академічна доброчесність:  

Очікується, що студенти будуть дотримуватися принципів академічної доброчесності, усвідомлювати наслідки її порушення. Детальніше за 
посиланням URL : http://www.kntu.kr.ua/doc/Кодекс академічної доброчесності.pdf  

Відвідування занять 
Відвідування занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі здрбувачі освіти відвідають заняття курсу. 
Пропущені заняття повинні бути відпрацьовані не пізніше, ніж за тиждень до залікової сесії.  

 

http://www.kntu.kr.ua/doc/%C3%90%C2%9A%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B4%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BA%C3%91%C2%81%20%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%BA%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%B4%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BC%C3%91%C2%96%C3%91%C2%87%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%BE%C3%91%C2%97%20%C3%90%C2%B4%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B1%C3%91%C2%80%C3%90%C2%BE%C3%91%C2%87%C3%90%C2%B5%C3%91%C2%81%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%BE%C3%91%C2%81%C3%91%C2%82%C3%91%C2%96.pdf


10. Тематика лекційних занять 
Тиждень, дата, 

академічні 
години 

Тема, основні питання Форма 
діяльності 
(заняття)/ 

формат  

Матеріали Література, 
інформаційні 

ресурси  

Завдання, години  Вага 
оцінки  

Термін виконання  

Тиж. 1  
(за розкладом) 

1 год. 

Тема 1. Інформація. Загальні відомості. Лекція /  
Face to face 

Конспект лекцій, 
Moodle,  
Тема 1. 

Базова 1-3. 
Доп. 1. 
Інф. рес. 9. 

Самостійно опрацювати матеріал: 
Інформація. Загальні відомості. 4 год. 

5 балів Самостійна робота 
 до 2 тижня 

Тиж. 2 
(за розкладом) 

3 год. 

Тема 2. Сучасні операційні системи (ОС). 
Призначення ОС, основні поняття, робота з 
довідковою системою, запуск прикладних 
програм, налагодження системи, керування 
файлами, дисками, підключення до мережі. 

Лекція /  
Face to face 

Конспект лекцій, 
Moodle,  
Тема 2. 

Метод. 1-3. 
Базова 1-3. 
Доп. 1. 
Інф. рес. 9. 

Самостійно опрацювати матеріал: 
Сучасні операційні системи 6 год. 

6 балів Самостійна робота 
 до 3 тижня 

Тиж. 3 
(за розкладом) 

2 год. 

Тема 3. Текстові редактори. Загальні 
поняття про текстові редактори та їх 
призначення. 

Лекція /  
Face to face 

Конспект лекцій, 
Moodle,  
Тема 3. 

Метод. 1-3. 
Базова 1-3. 
Доп. 2. 
Інф. рес. 9. 

Самостійно опрацювати матеріал: 
Текстові редактори  6 год. 

7 балів Самостійна робота 
 до 4 тижня 

Тиж. 4 
(за розкладом) 

4 год. 

Тема 4. Математичний пакет MathCAD. 
Особливості роботи в пакеті MathCAD 
та його інтерфейс, робота з довідковою 
системою, обчислення виразів, 
збереження результатів. 

Лекція /  
Face to face 

Конспект лекцій, 
Moodle,  
Тема 4. 

Метод. 1-3. 
Базова 4,5. 
Інф. рес. 9. 

Самостійно опрацювати матеріал: 
Текстові редактори  8 год. 

8 балів Самостійна робота 
 до 5 тижня 

Тиж. 5 
(за розкладом) 

4 год. 

Тема 5. Розв’язок рівнянь засобами 
Mathcad. 

Лекція /  
Face to face 

Конспект лекцій, 
Moodle,  
Тема 5. 

Метод. 1-3. 
Базова 7,8. 
Інф. рес. 9. 

Самостійно опрацювати матеріал: 
Розв’язок рівнянь засобами Mathcad 8 
год. 

8 балів Самостійна робота 
 до 6 тижня 

Тиж. 6 
(за розкладом) 

4 год. 

Тема 6. Розв’язок систем рівнянь 
засобами Mathcad. 

Лекція /  
Face to face 

Конспект лекцій, 
Moodle,  
Тема 6. 

Метод. 1-3. 
Базова 9,10. 
Інф. рес. 9. 

Самостійно опрацювати матеріал: 
Розв’язок систем рівнянь засобами 
Mathcad. 10 год. 

8 балів Самостійна робота 
 до 7 тижня 

Тиж. 7 
(за розкладом) 

4 год. 

Тема 7. Розв’язок задач оптимізаційного 
типу. 

Лекція /  
Face to face 

Конспект лекцій, 
Moodle,  
Тема 7. 

Метод. 1-3. 
Базова 7,10. 
Інф. рес. 9. 

Самостійно опрацювати матеріал: 
Розв’язок задач оптимізаційного типу. 
10 год. 

9 балів Самостійна робота 
 до 8 тижня 

Тиж. 8 
(за розкладом) 

4 год. 

Тема 7. Аналітичні перетворення у 
математичному пакеті Mathcad. 

Лекція /  
Face to face 

Конспект лекцій, 
Moodle,  
Тема 7. 

Метод. 1-3. 
Базова 7,9. 
Інф. рес. 9. 

Самостійно опрацювати матеріал: 
Аналітичні перетворення у 
математичному пакеті Mathcad. 10 год. 

9 балів Самостійна робота 
 до 8 тижня 

Максимальна сума балів за всі заняття    60 балів  
Максимальна кількість балів за екзамен  40 балів   

 
 



 
11. Система оцінювання та вимоги 

Види контролю: поточний, підсумковий.  
Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю студентів, усне опитування, письмовий контроль, тестовий контроль, захист 

результатів виконання лабораторних робіт.  
Форма підсумкового контролю: екзамен.  
Контроль знань і умінь здобувачів (поточний і підсумковий) здійснюється згідно з кредитною трансферно-накопичувальною системою 

організації освітнього процесу в ЦНТУ. Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100 бальною шкалою. Оцінювання знань 
здобувачів вищої освіти в університеті здійснюється за 100- бальною шкалою, яка переводиться відповідно у національну шкалу («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно») та шкалу європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС –А, В, С, D, E, FX, F). 

Поточний контроль проводиться на кожному практичному занятті та за результатами виконання завдань самостійної роботи. Він передбачає 
оцінювання теоретичної підготовки здобувачів вищої освіти із зазначеної теми (у тому числі, самостійно опрацьованого матеріалу) під час роботи 
на семінарських заняттях та набутих практичних навичок під час виконання завдань практичних робіт. 

 
 

Розподіл балів, які отримують студенти при вивченні дисципліни «Комп’ютерна техніка та програмування» 

Поточний контроль та самостійна робота 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 іспит сума 

П С П С П С П С П С П С П С П С   
3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 100 

 
Примітка: Т1, Т2,…,Т7 – тема, П – практичні заняття, С – самостійні заняття. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
 

Сума балів за всі види навчальної 
діяльності 

Оцінка ЄКТС Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового проекту (роботи), практики для заліку 

90-100 А відмінно  

82-89 В добре  

74-81 С  

64-73 D задовільно  

60-63 E  

   35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю 
повторного складання 

 1-34 F Незадовільно з обов’язковим повторним визначенням 
дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 
повторним вивченням дисципліни 

 
Критерії оцінювання. Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми може бути різний, загальну суму балів за тему визначено в 

навчально-методичній карті. Розподіл балів між видами занять (лекції, практичні заняття, самостійна робота) можливий шляхом спільного 
прийняття рішення викладача і студентів на першому занятті:  

оцінку «відмінно» (90-100 балів, А) заслуговує студент, який: 
1. всебічно, систематично і глибоко володіє навчально-програмовим матеріалом; 
2. вміє самостійно виконувати завдання, передбачені програмою, використовує набуті знання і вміння у нестандартних ситуаціях; 
3. засвоїв основну і ознайомлений з додатковою літературою, яка рекомендована програмою; 
4. засвоїв взаємозв'язок основних понять дисципліни та усвідомлює їх значення для професії, яку він набуває; 
5. вільно висловлює власні думки, самостійно оцінює різноманітні життєві явища і факти, виявляючи особистісну позицію; 
6.         самостійно визначає окремі цілі власної навчальної діяльності, виявив творчі здібності і використовує їх при вивченні навчально-

програмового матеріалу, проявив нахил до наукової роботи.  
оцінку «добре» (82-89 балів, В) – заслуговує студент, який:  
7.         повністю опанував і вільно (самостійно) володіє навчально-програмовим матеріалом, в тому числі застосовує його на практиці, має 

системні знання достатньому обсязі відповідно до навчально-програмового матеріалу, аргументовано використовує їх у різних ситуаціях;  
8. має здатність до самостійного пошуку інформації, а також до аналізу, постановки і розв'язування проблем професійного спрямування; 
9.         під час відповіді допустив деякі неточності, які самостійно виправляє, добирає переконливі аргументи на підтвердження вивченого 

матеріалу;  
оцінку «добре» (74-81 бал, С) - заслуговує студент, який: 



10. в загальному роботу виконав, але відповідає на екзамені з певною кількістю помилок;  
11. вміє порівнювати, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача, в цілому самостійно застосовувати на 

практиці, контролювати власну діяльність;  
12. опанував навчально-програмовий матеріал, успішно виконав завдання, передбачені програмою, засвоїв основну літературу, яка 

рекомендована програмою;  
оцінку «задовільно» (64-73 бали, D) – заслуговує студент, який: 
13. знає основний навчально-програмовий матеріал в обсязі, необхідному для подальшого навчання і використання його у майбутній 

професії; 
14. виконує завдання, але при рішенні допускає значну кількість помилок; 
15. ознайомлений з основною літературою, яка рекомендована програмою; 
16. допускає на заняттях чи екзамені помилки при виконанні завдань, але під керівництвом викладача знаходить шляхи їх усунення. 
оцінку «задовільно» (60-63 бали, Е) – заслуговує студент, який:  
- володіє основним навчально-програмовим матеріалом в обсязі, необхідному для подальшого навчання і використання його у майбутній 

професії, а виконання завдань задовольняє мінімальні критерії. Знання мають репродуктивний характер.  
оцінка «незадовільно» (35-59 балів, FX) – виставляється студенту, який:  
- виявив суттєві прогалини в знаннях основного програмового матеріалу, допустив принципові помилки у виконанні передбачених 

програмою завдань.  
оцінку «незадовільно» (35 балів, F) – виставляється студенту, який: 
- володіє навчальним матеріалом тільки на рівні елементарного розпізнавання і відтворення окремих фактів або не володіє зовсім; 
- допускає грубі помилки при виконанні завдань, передбачених програмою; 
- не може продовжувати навчання і не готовий до професійної діяльності після закінчення університету без повторного вивчення даної 

дисципліни. 
 
 

12. Методичне забезпечення 
 
1. Методичні рекомендації  до виконання практичних  робіт з навчальної дисципліни «Комп'ютерна техніка та програмування» для студентів всіх 
форм навчання спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія»  [уклад. : О. В. Оришака, К.М. Марченко]; М-во освiти і науки 
України, Центральноукраїнський національний технічний університет  – Кропивницький: ЦНТУ,  2020. – 44 с. [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/handle/123456789/8769 
2. Методичні рекомендації о самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Комп'ютерна техніка та програмування» для студентів всіх 
форм навчання спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» [уклад. : О. В. Оришака] ; М-во освiти і науки України, Центральноукраїнський 
національний технічний університет  – Кропивницький: ЦНТУ,  2020. – 86 с.  



3. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Комп'ютерна техніка та програмування» для студентів всіх форм навчання   [уклад. : О. 
В. Оришака, К.М. Марченко] ; М-во освiти і науки України, Центральноукраїнський національний технічний університет  – Кропивницький: 
ЦНТУ,  2020. – 98 с.  
 

 
13. Рекомендована література 

Базова 

1. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп'ютерні технології: Підручник.- К.: Каравела, 2001, - 464 с. 
2. Дибкова Л.М. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навчальний посібник. Видання 3-є, перероблене, доповнене — К.: Академвидав, 2011. — 
464 с. 
3. Информатика. Базовый курс / Под ред. С.В. Симоновича —СПб: Издательство «Питер», 2001. – 640 с. 
4. В.П. Дьяконов.// МаthСАD 2000 учебный курс. /СПб: Питер, 2000. —592с.: ил. 
5. Гурский Д. А., Турбина Е. С. Вычисления в Mathcad 12. Издательство: Питер, 2006. – 544c. 
6. Гарнаев А.Ю. Использование MS Excel и VBA в экономике и финансах.-СПб.:БХВ – Санкт-Петербург, 1999. – 336 с., ил. 
7. Очков В.Ф. Mathcad 12 для студентов и инженеров. БХВ-Петербург, 2005 г. 
8. Макаров Е.Г. Инженерные расчеты в Mathcad. Учебный курс Издательство: Питер, 2005 г. – 448 с. 
9. Кирьянов Д.В. Самоучитель Mathcad 11. Издательство: БХВ-Петербург, 2003 - 560 с. 
10. Шушкевич Г.Ч., Шушкевич С.В. Введение в MathCAD 2000. Издательство: ISBN, 2001 г. - 138 стр.Джонс Эдвард, Саттон Дерек. Библия 
пользователя Office 97.: Пер. с англ.- К.:Диалектика,1997.-848с. 
 

 Допоміжна 
1. А. Левин. Самоучитель работы на компьютере. - Москва: Издат. «Нолидж»,1998. 624 с. 
2. Рабич Ч. Еффективная робота з Microsoft Word 2000 – СПб.: Издательство «Питер», 2000. – 944 с. 

 
 Інформаційні ресурси 

1. Офіційний веб-сайт Міністерства освіти і науки України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/  
2. Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/  
3. Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/ 



4. http://www.elibukr.org/ - Електронна бібліотека України. 
5. Законодавство України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rada.kiev.ua/ 
6. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ 
7. Цифровий репозиторій ЦНТУ/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.kntu.kr.ua/   
8. Кафедра кібербезпеки та програмного забезпечення ЦНТУ/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kbpz.kntu.kr.ua/  
9. Дистанційна освіта ЦНТУ/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://moodle.kntu.kr.ua/ 
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