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1. Опис навчальної дисципліни  
 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

 денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 
Кількість кредитів:  

– 6 

 

 

Галузь  знань 

14 Електрична інженерія 

 

Спеціальність 

144 “Теплоенергетика” 

Нормативна 

Модулів - 1 

  
Рік підготовки: 

Змістових 

 Модулів - 2 

  

1-й  2-й  

Індивідуальне  

завдання -   немає 
Семестр 

Загальна кількість 

годин – 180 
 

2-й  4-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних –4 

СРС - 6 

 

 

Рівень вищої освіти: 

бакалавр 
 

18 год. 2 год. 

Практичні, семінарські 
- – 

Лабораторні 

54 год. 18 год. 

Самостійна робота 

108 год. 160 год. 

Вид контролю 
залік залік 

Примітка. 
Співвідношення кількості аудиторних занять до самостійної та індивідуальної 

роботи студентів становить:  

для денної форми навчання – 40%  до  60%. 

для заочної форми навчання – 11%  до  89%. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Мета  дисципліни - ознайомлення з сучасним станом комп’ютерної техніки 

та її програмним забезпеченням, перспективними напрямками використання 

сучасних ПЕОМ, з сучасними інформаційними технологіями, вивчення способів і 

методів підготовки та розв’язування задач інженерного характеру на ПЕОМ.  

Завдання дисципліни - набуття практичних навичок роботи на сучасній 

комп'ютерній техніці і використання сучасних інформаційних технологій для 

розв'язання різноманітних задач у навчальній та практичній діяльності за фахом. 

У результаті вивчення даної дисципліни студент повинен : 

знати: теоретичні основи  інформатики та комп'ютерної техніки, можливості їх 

використання при розв’язанні різних задач  за фахом, комп’ютерну систему 

проведення математичних розрахунків MathCad, основи алгоритмізації, мову 

програмування Turbo Pascal; 

вміти: працювати із сервісними програмами, з операційною системою Windows, 

використовувати сучасне програмне забезпечення, розв’язувати інженерні та 

наукові задачі з використанням мови програмування  та   сучасних комп’ютерних 

систем проведення математичних розрахунків. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Основи алгоритмізації та програмування 

алгоритмічною мовою високого рівня Turbo Pascal  

Тема 1. Основи алгоритмізації задач. Мова програмування Turbo Pascal 

Поняття алгоритму. Типові структури алгоритмів (лінійна, розгалужена, 

циклічна) та їх організація. Основні етапи розв’язання задач. Мови програмування, 

їх призначення та використання. Компілятори мови. Алфавіт мови, константи, 

змінні, арифметичні вирази. Використання стандартних функцій. 

Тема 2. Програмування в середовищі Turbo Pascal. Організація програм 

лінійної  та розгалуженої структури 

Загальна структура програми. Описова та операторна частина програми. 

Найпростіші оператори мови. Оператор присвоєння. Оператори введення і 

виведення інформації. Організація лінійної програми. Оператор переходу, умовні 

оператори та оператор вибору. Поняття про логічні вирази, правила їх запису. 

Організація програм розгалуженої структури. 

Тема 3. Організація програм циклічної структури.  

Циклічні процеси та їх використання. Організація циклів. Цикл з 

параметром. Цикл з передумовою. Цикл з післяумовою. Задачі обчислення суми та 
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добутку.  

Тема 4. Розв’язування задач з використанням масивів 

Використання масивів. Масиви, їх описи та організація. Введення-

виведення масивів. Використання одно- та двовимірних масивів для розв’язання 

задач. 

Тема 5. Підпрограми та їх організація в Turbo Pascal 

Підпрограми-функції та підпрограми-процедури, їх використання в 

програмах. Опис підпрограм і їх виклик. Формальні та фактичні параметри. 

Локальні змінні. 

Тема 6. Обробка символьної інформації в Turbo Pascal 

Стандартні функції та процедури для обробки символьної інформації. Вивід 

інформації в табличній формі. 

 

Змістовий модуль 2. Комп’ютерна система  математичної  обробки 

інформації  MathCad. 

Тема 7. Сучасні системи математичної обробки інформації. Програма 

MathCad. Аналітичні обчислення в MathCad 

Сучасні системи математичної обробки інформації. Програма MathCad. 

Інтерфейс користувача. Панелі інструментів. Довідкова інформація. Прийоми 

роботи з MathCad. Оператори: арифметичні, обчислювальні, логічні, матричні, 

виразу. Функції: елементарні, допоміжні, спеціальні функції. Спрощення 

арифметичних виразів. Обчислення границь. Обчислення найпростіших сум та 

добутків.  Знаходження похідної, первісної. Означений інтеграл.  

Тема 8. Ранжовані змінні в MathCad. Розв’язування систем лінійних 
алгебричних рівнянь 

Використання ранжованих змінних. Табулювання функцій та побудова їх 

графіків засобами MathCad. Побудова найпростіших діаграм. Найпростіші матричні 

операції, обчислення визначника матриці, рангу матриці, оберненої матриці. 

Розв’язування систем лінійних алгебричних рівнянь.  

Тема 9. Програмування в MathCad 

Принцип програмування в MathCad. Панель програмування.  Локальний 

оператор присвоєння. Умовний оператор if. Організація обчислень з розгалуженнями. 

Приклади. Алгоритми і програми циклічної структури. Оператор циклу з 

параметром. Оператор циклу з передумовою. Приклади. Розв’язування задач  

обробки елементів одновимірного масиву. Розв’язування задач обробки елементів 

двовимірного масиву. Приклади. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 

модулів 

 і тем         

Кількість годин 

денна форма заочна форма (3-й семестр) 

усього 
у тому числі 

 усього 
у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п  лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 13 

 
Змістовий модуль 1. Основи алгоритмізації та програмування алгоритмічною 

мовою високого рівня Turbo Pascal 
 

Тема 1. Основи алго-

ритмізації задач. Мова 

програмування Turbo 

Pascal 

 

14 2 - - - 12 18 1 - - - 17 

Тема 2. Організація 

програм лінійної та 

розгалуженої структу-

ри 

 

18 2 - 4 - 12 19 - - 2 - 17 

Тема 3. Організація 

програм циклічної 

структури 

 

20 2 - 6 - 12 20 - - 2 - 18 

Тема 4. Розв’язування 

задач з використан-

ням масивів 

 

18 2 - 4 - 12 22 - - 4 - 18 

Тема 5. Підпрограми 

та їх організація в Tur-

bo Pascal 

 

18 2 - 4 - 12 18 - - - - 18 

Тема 6. Обробка 

символьної інформації  

в Turbo Pascal 

 

22 2 - 8 - 12 18 - - - - 18 

Разом за змістовим  
модулем  1 

 
110 12 - 26 - 72 115 1 - 8 - 106 

 
Змістовий модуль 2. Комп’ютерна система  математичної  обробки інформації  

MathCad. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 13 

Тема 7. Сучасні 

системи математичної 

обробки інформації. 

Система MathCad. 

Аналітичні обчислен-

ня в MathCad 

 

22 2 - 8 - 12 21 1 - 2 - 18 

Тема 8. Ранжовані 

змінні в MathCad. 

Розв’язування систем 

лінійних алгебраїчних 

рівнянь 

22 2 - 8 - 12 20 - - 2 - 18 

Тема 9. Програмуван-

ня в MathCad.  
26 2 - 12 - 12 24 - - 6 - 18 

Разом за змістовим 
модулем 2 

70 6 - 28 - 36 65 1 - 10 - 54 

Разом 180 18 - 54 - 108 180 2 - 18 - 160 

Всього годин 180 18 - 54 - 108 180 2 - 18 - 160 

 
5. Теми лабораторних робіт 

№  

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма  

навчання 

заочна 

 форма  

 навчання 

1 2 3 4 

1 

Інструктаж з охорони праці при роботі в комп’ютер-

ному класі 

Лабораторна робота №1. Знайомство з середовищем 

Turbo Pascal.  Програмування алгоритмів лінійної та 

розгалуженої структури. 

4 2 

2 
Лабораторна робота №2. Програмування алгоритмів 

циклічної структури 
4 2 

3 
Лабораторна робота №3. Програмування алгоритмів 

обчислення сум та добутків 
2 - 

4 
Лабораторна робота №4. Програмування алгоритмів 

обробки одновимірних масивів. 
2 2 

5 

Лабораторна робота №5. Програмування алгоритмів 

обробки двовимірних масивів. 

 

2 2 
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1 2 3 4 

6 

Лабораторна робота №6. Програмування з 

використанням підпрограм-процедур та підпрограм-

функцій. 

4 - 

7 
Лабораторна робота №7. Обробка символьної 

інформації 
2 - 

8 
Лабораторна робота №8. Виведення інформації в 

табличній формі 
4 - 

9 Контрольна модульна робота  №1 2  

10 

Лабораторна робота №9. Система MathCad. Панелі 

інструментів. Робота з текстовою, графічною, 

формульною областями в середовищі MathCad. 

Введення даних, виконання безпосередніх обчислень.  

4 1 

11 

Лабораторна робота №10. Аналітичні обчислення, 

спрощення арифметичних виразів, обчислення 

похідної, первісної, означеного інтегралу, границь,  

обчислення найпростіших сум та добутків засобами 

MathCad 

4 1 

12 
Лабораторна робота №11. Використання ранжованих 

змінних. Табулювання функцій та побудова їх графіків 
4 2 

13 

Лабораторна робота №12. Розв’язування нелінійних 

рівнянь, систем лінійних алгебричних рівнянь  

засобами MathCad. 

4 - 

14 

Лабораторна робота №13. Програмування в  

MathCad. Організація обчислень з розгалуженнями. 

Оператор if. Локальний оператор присвоєння. 

2 2 

15 

Лабораторна робота №14. Програмування в  

MathCad. Алгоритми і програми циклічної структури. 

Оператор циклу з параметром For.  Оператор циклу з 

передумовою While. 

2 2 

16 
Лабораторна робота №15. Програмування в  

MathCad. Обчисленя суми та добутку 
2 - 

17 

Лабораторна робота №16. Програмування в  

MathCad. Обробка елементів одновимірних та 

двовимірних масивів.   

4 2 

18 Контрольна модульна робота №2 2  

Разом 54 18 

Всього 54 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9  

6. Самостійна робота 
Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання: 

- підготовка до аудиторних занять (0,5 год./ 1 год. занять) -  27 год.; 

- підготовка до контрольних заходів (6 год. на 1 кредит ЄКТС) – 36 год. 

 
6.1. Завдання для самостійної роботи 

№  

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 
денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

1 2 3 4 

 1 
Тема 1. Основи алгоритмізації задач. Мова 

програмування Turbo Pascal 
4 17 

 2 
Тема 2. Організація програм лінійної та розгалуженої 

структури 
4 17 

 3 Тема 3. Організація програм циклічної структури 4 18 

 4 Тема 4. Розв’язування задач з використанням масивів 4 18 

 5 Тема 5. Підпрограми та їх організація в Turbo Pascal 8 18 

 6 Тема 6. Обробка символьної інформації в Turbo Pascal 4 18 

 7 

Тема 7. Сучасні системи математичної обробки 

інформації. Система MathCad. Аналітичні обчислення в 

MathCad 

5 18 

 8 
Тема 8. Ранжовані змінні в MathCad. Розв’язування 

систем лінійних алгебричних рівнянь 
5 18 

9 
Тема 9. Програмування в MathCad. Обробка елементів 

масивів в MathCad 
7 18 

Разом 45 160 
 

7. Методи навчання 
На лекційних заняттях використовуються опорні конспекти лекцій та 

інтерактивна дошка. Лабораторні заняття проводяться в комп’ютерних класах, де 

студенти виконують лабораторні роботи на ЕОМ із застосуванням сучасних пакетів 

прикладних програм (Microsoft Word, Microsoft Excel).                           

 
8. Методи контролю 

Контроль знань студентів з навчальної дисципліни здійснюється в усній і 

письмовій формі. Контрольні завдання за змістовим модулем включають теоретичну 

частину (тестові завдання) і практичну частину ( задачі). 

Контроль роботи студентів проводиться за такими видами робіт: 

- наявність лекційного матеріалу – шляхом перегляду конспектів; 

- робота на лабораторних  заняттях – шляхом усного опитування і перевірки 

виконаних практичних завдань; 
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- оформлення та захист лабораторних робіт; 

- поточне тестування після вивчення кожного змістового модуля. 

Підсумковий контроль знань відбувається за результатами поточного 

контролю знань в семестрі. 

Усі форми контролю включені до 100-бальної шкали оцінювання. 

 
9. Розподіл балів, які отримують студенти 

(Максимальна сума балів – 100) 

Поточне тестування Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

100 
48 52 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 

8 8 8 8 8 8 17 17 18 

Т1, Т2... Т9 — теми змістових модулів. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену для заліку 

90–100 
відмінно 

 

 

зараховано 82–89 

добре 

74–81 

64–73 

задовільно 

60–63 

35–59 незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0–34 незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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11. Методичне забезпечення 
 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни  «Інформаційні технології» 

включає: 

1. Методичні вказівки та завдання для виконання лабораторних робіт з 

дисципліни “Інформаційні технології” для студентів 1 курсу денної   форми 

навчання  напряму підготовки  6.050601  “Теплоенергетика”.-Рівне: НУВГП, 

2014.- 27с .   
2.  Методичні вказівки та завдання для виконання лабораорних робіт з     

дисципліни “ Інформаційні технології ” для студентів 1 курсу денної  форми 

навчання  спеціальності 6.050601 “Теплоенергетика”. -Рівне: НУВГП, 2014.- 

64с. . 

3. Методичні вказівки та завдання до виконання індивідуальних завдань з 

дисципліни “Інформаційні технології” для студентів 1 курсу заочної форми 

навчання  напряму підготовки 6.050601  “Теплоенергетика” / Тимейчук О.Ю., 

Кузьменко В.М. , -Рівне: НУВГП, 2015.- 24c. 

4. Конспект лекцій (електронний варіант). 

5. Комплект кодоплівок. 

 
12. Рекомендована література 

Базова 

1. Білик В.М., Костирко В.С., Інформаційні технології та системи. Навч. посіб.  / 

Київ: ЦНЛ, 2006. – 232с. 

2. За ред. Г.А. Шинкаренко, О.В. Шишов, Інформатика. Комп’ютерна техніка. 

Комп’ютерні технології. Підручник./ 2-ге вид.- Київ: Каравела, 2007. – 640с. 

3.  Мамченко С.Д.  , Одинець В.А., Основи інформатики та обчислювальної 

техніки. Практикум. – К.: Знання, 2007. – 292 с. - (Вища освіта ХХI століття). -  

4. Глинський Я.М. Інформатика. Практикум з інформаційних технологій. – 

Тернопіль. Підручники і посібники, 2014. – 304 с.  

5. Каліон В.А., Черняк О.І., Харитонов О.М. , Основи інформатики:Структурне 

програмування на Паскаль. Практикум: Навч. посіб / Київ: ЦНЛ, 2006. -  

 

Допоміжна 

1. Власюк А.П., Практикум з програмування в середовищі Turbo Pascal. 

Навчальний посібник. Ч. 1 – Рівне: Редакційно-видавничий центр НУВГП, 

2004. – 179с. 

2. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. Посіб. /За ред. 

О.І.Пушкаря – К.: Видавничий центр “Академія”, 2001. – 696 с. (Альма-матер). 

3. Глинський Я.М. Практикум з інформатики. Навч. Посібник. 5-е вид. – Львів: 

Деол. 2002. – 224 с. 

4. Кузьменко В.М., Основи інформаційних технологій та програмування. 

Навчальний посібник.  -Рівне: НУВГП, 2011.-196с. 
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13. Інформаційні ресурси 
 

До складу інформаційних ресурсів навчальної дисципліни входять: 

1. Стандарт вищої освіти , перший рівень вищої освіти, галузь знань – 14 

Електрична інженерія, спеціальність – 144 “Теплоенергетика”. – Київ: 

Міністерство освіти і науки України, 2016. 

2. Наукова бібліотека НУВГП – 33000 м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75, тел. 22-

25-39. http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka/:  

• Методичні вказівки та завдання до виконання індивідуальних завдань з 

дисципліни “Інформаційні технології” для студентів 1 курсу заочної форми 

навчання  напряму підготовки 6.050601  “Теплоенергетика”. 

Шифр 01-07-11. Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/2334/. 

• Методичні вказівки та завдання для виконання лабораторних робіт з 

дисципліни “Інформаційні технології” для студентів 1 курсу денної   форми 

навчання напряму підготовки  6.050601 “Теплоенергетика” .  

Шифр 04-04-180а. Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/2736/. 

• Методичні вказівки та завдання для виконання лабораторних робіт з 

дисципліни “Інформаційні технології” для студентів 1 курсу денної   форми 

навчання напряму підготовки  6.050601 “Теплоенергетика” .  

Шифр 04-04-180б. Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/2738/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


