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І. Загальні відомості 

  Дисципліна “Інформаційні технології” відноситься до циклу 

“Професійної та практичної підготовки” вибіркової частини програми 

(дисципліни за вибором ВНЗ). 

У структурно-логічній схемі навчання зазначену дисципліну 

рекомендується розміщувати в першому-другому семестрах навчання. 

До складу дисципліни включений  кредитний  модуль: НО-05/1 

“Інформаційні технології-1. Основи інформаційних технологій та 

програмування” обсягом 2 кредити ECTS та НО-05/2 “Інформаційні 

технології-2. Математичні методи та моделі в розрахунках на ЕОМ” обсягом 

2 кредити ECTS   
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ІІІ. Мета і завдання модуля (дисципліни) 

Дисципліна “Основи інформаційних технологій та програмування” - 

це важлива складова у підготовці спеціалістів напряму “Теплоенергетика”, не 

тільки тому що в подальших курсах навчання розрахунки мають бути 

виконані з застосуванням обчислювальної техніки, відповідних програмних 

засобів, а і в подальшій роботі інженерного працівника.  

Програма курсу базується на шкільних знаннях з математики та 

інформатики. 

Курс «Основи інформаційних технологій та програмування» 

читається студентам в першому семестрі і включає розділи «Робота в 

EXCEL», «Програмування на алгоритмічній мові Паскаль». 

Викладений матеріал може бути використаний при вивченні 

спеціалізованих курсів, при виконанні розрахункових робіт в курсових та 

дипломних проектах. 

Мета вивчення дисципліни полягає в тому, щоб навчити студента 

користуватися обчислювальною технікою (на прикладі ПЕОМ) для 

розв’язання практичних задач, набуття навичок роботи з програмою обробки 

електроних таблиць – EXCEL, вивчення методів та прийомів програмування 

на АМ Паскаль. Одночасно з цим студент повинен одержати практичні 

навички розробки програмного забезпечення,, програмування. 

В результатi вивчення першого модуля дисциплiни студент 

повинен: 

ЗНАТИ 

-типи посилань в EXCELi, 

-формати даних, що застосовуються в EXCELі, 

-фільтри, які застосовуються для фільтрації даних ,  

-способи побудови діаграм та графіків в EXCELі, 

-побудову підсумкових та зведених таблиць, 

-структуру Паскаль- програми та підпрограм, 

-оператори Паскаля, 



- типи даних, які використовуються при програмуванні на Паскалі, 

- основні бібліотеки Паскаля, 

-основні принципи побудови бібліотек користувача, 

-основні принципи програмування на алгоритмічній мові (АМ) 

Паскаль. 

УМІТИ 

- писати та відлагоджувати на АМ Паскаль нескладні обчислювальні 

та графічні програми, програми, які працюють в реальному масштабі часу, 

- створювати бібліотеки користувача і використовувати їх у 

відповідних програмах. 

IV. Зміст кредитного модуля 

Розділ 1.Основи роботи в EXCEL. 

Тема 1.1 Виконання обчислювальних робіт в EXCELi. 

Основна панель EXCEL. Адресація. Посилання в EXCELі. 

Форматування даних. Формати. Фільтри. Фільтрація даних в EXCELі. 

Сортування даних. Побудова діаграм та графіків в EXCELі. 

Тема 1.2. Побудова підсумкових та зведених таблиць. 

Основні принципи побудови підсумкових таблиць. Побудова 

підсумкових таблиць в  EXCEL-2003, EXCEL-2007. 

Основні принципи побудови зведених таблиць. Макети. Побудова 

зведених таблиць в EXCEL-2003, EXCEL-2007. 

Розділ 2. Програмування на алгоритмічній мові високого рівня (АМ) 

– Паскаль. 

Тема 2.1. Оператори Паскаля. 

Алфавіт Паскаля. Ідентифікатори. Структура програми, підпрограм. 

Типи даних. Розділи опису типів даних, зміних, констант, міток, 

операторів, процедур та функцій. Прості та складені оператори Паскаля. 

Структуровані типи даних: множини, рядки, масиви, записи. Типи даних 

користувача. 

Написання простих програм. 



Тема 2.2. Бібліотеки Паскаля. 

Формування бібліотеки користувача (формат, підготовка до 

трансляції, трансляція), використання в програмі. Приклади програм. 

Стандартні бібліотеки. Модуль System. Файлова система. Основні 

види файлів в Паскалі: не ипізовані, текстові, типізовані. Робота з файлами, 

основні процедури та функції. Модуль Crt. Основні процедури та функції. 

Приклади програм. Модуль Dos. Основні процедури та функції. Командний 

процесор. Модуль Graph. Основні процедури та функції. Написання 

графічних програм. Приклади програм. 

Тема 2.3. Програмування процесів в реальному масштабі часу. 

Поняття про АСК ТП.  Операційні системи реального часу. АСК ТП 

енергосистем. АСК ТП блоку електричної станції, основні задачі. 

Особливості програмування. Програми Диспетчер та підлеглі. Особливості 

автономної та системної відладки програм в АСК ТП. 

Програмування в реальному масштабі часу. Приклади програм. 

Тема 2.4. Програмування графічних задач. 

Графічний драйвер. Особливості написання, відладки та 

транслювання графічних задач. Приклади. 

ПРИБЛИЗНИЙ ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

Мета циклу лабораторних робіт подягає в тому, щоб студенти 

отримали практичні навички у розробці нескладних програм 

(обчислювальних, графічних, працюючих в реальному масштабі часу): 

1. Проведення  розрахунків в EXCELі з використанням функцій 

фільтрації та сортування інформації. Побудува  діаграми та графіків за  

даними розрахунків. 

2. Побудувати підсумкові та зведені таблиці в EXCELі. 

3. Програмування в Паскалі обчислення значень виразів, 

розгалужених та циклічних процесів. 

4. Написання програм з використанням структурованих типів 

даних: множин, рядків, масивів, записів. 



5. Створення бібліотеки користувача. 

6. Програмування задач в реальному масштабі часу.  

7. Програмування графічних задач.  

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 

Вивчення дисципліни передбачає велику інтенсивність самостійної 

роботи. Виконання лабораторних робіт спирається на використання системи 

EXCEL, системи програмування на АМ Паскаль. 

Перевірка результатів виконання має за головну мету продовження 

процесу вивчення матеріалу з поясненням труднощів, що виникають в ході 

СРС. 

Додаткове індивідуальне консультування проводиться один раз на 

тиждень за графіком.   

 

Основна література 

 

1. MicroSoft EXCEL. Справочник. Питер.1999г. 

2. В. Пасько,  А. Колесников.  Самоучитель  работы на персональном 

компьютере. 2-е издание. Киев. Изд-во Группа BHV, 2000. 

3. Кесова Л.О., Нинь А.С.  Основи інформаційних технологій та 

програмування.  Microsoft EXCEL. Методичні вказівки до виконання 

лабораторних робіт. К., Політехніка, 2002. 

4. Ю.С.Бородич, А.М.Вальвачев, А.И.Кузьмич. Паскаль для 

персональних компьютеров. Минск, Вишэйшая школа, 1992. 

Література знаходиться в НТБ НТУУ “КПІ”, п.3 – на кафедрі ТЕУ Т та 

АЕС. 

VI. Мова 

Викладання ведеться українською мовою. 

VII. Характеристика індивідуальних завдань 



Як семестрове індивідуальне завдання  передбачена модульна 

контрольна робота, метою якої є перевірка та удосканалення засвоєння 

матеріалу. Модульна контрольна проводиться протягом 2 годин 

VIII. Методика оцінювання 

 

1. Оцінка з кредитного модуля виставляється за багатобальною 

системою, з подальшим перерахуванням у 4-бальну. 

2. Максимальна кількість балів з дорівнює 100. 

3. Нарахування балів по окремих видах робіт: 

лабораторна робота; 

модульна контрольна робота ; 

розрахунково- графічна робота; 

робота на лекціях 

 
Рейтинг студента  з кредитного модуля складається з балів, що він отримав 

за: 

 

1. роботу на лекціях; 

2.виконання лабораторних робіт; 

3.розрахунково-графічну роботу; 

4.написання контрольної роботи (МКР); 

 

 

Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання 

 

1.Робота на лекціях 

На лекціях може бути проведено бліцопитування студентів. Такі 

опитування проводяться на довільних лекціях 10 разів протягом семестру, 

наприкінці лекції. Ваговий бал за вірну відповідь - 1. Максимальна кількість 

балів, що може отримати кожен студент за семестр - 10.  Також на новий 



матеріал розв’язуються задачі, правильно  розв’язана задача на новий 

матеріал, за оптимальним алгоритмом – 5 балів. За курс проводиться 10 

опитувань. Максимальний ваговий бал – 10+5 =15. 

2.Виконання лабораторн6их робіт 

Оцінюються 7 робіт, передбачені робочою програмою. Максимальний 

ваговий бал – 7*9=63. 

Оцінювання лабораторних робіт: 

- якщо робота виконана невчасно знімається 10-30% від максимальної 

кількості балів (кількість процентів залежить від терміну запізнення. Термін 

запізнення, з якого знімаються бали – 2 тижні ). 

- якщо робота виконана не самостійно та простежується не 

індивідуальне виконання то знімається 50% від максимальної кількості балів 

- якщо в програмі не витримані основні правила створення 

програмних продуктів - знімається 5%. 

3. Розрахунково-графічна робота. 

Розрахунково-графічна робота проводиться за індивідуальними завданнями , 

теми розділу 2. Максимальна оцінка – 7 балів. 

якщо робота виконана невчасно знімається 10-20% від максимальної 

кількості балів (кількість процентів залежить від терміну запізнення. Термін 

запізнення, з якого знімаються бали – 2 тижні ). 

- якщо робота виконана не самостійно та простежується не 

індивідуальне виконання то знімається 50% від максимальної кількості балів 

- якщо в програмі не витримані основні правила створення 

програмних продуктів - знімається 13%. 

Робота має бути обов’язково виконана. 

4.Модульний контроль 

На одному з лабораторних занять проводиться модульна контрольна робота:  

Максимальний ваговий бал – 15. 

Оцінювання модульної контрольної роботи виконується наступним чином: 



- Якщо на всі питання дані повні та чітко аргументовані відповіді, 

контрольна виконана охайно, з дотримання основних правил, то 

виставляється 100% від максимальної кількості балів.  

- Якщо методика виконання запропонованого завдання розроблена 

вірно, але допущені непринципові помилки у теоретичному описі або 

розрахунках, то виставляється 75-95% від максимальної кількості балів. 

- Від 6 до 8  балів нараховується, якщо методика виконання завдання 

розроблена в основному вірно, але допущені  деякі з наступних помилок: 

помилки у представлені вихідних даних, не обгрунтовані теоретичні рішення, 

помилки у методиці розрахунків. 

- Нижче 6 балів нараховується, якщо в виконанні завдання  допущені 

грубі помилки.   

- 0 балів нараховується за невиконану роботу. 

Всі лабораторні роботи мають бути виконані обов’язково. 

 

Розрахунок шкали (R) рейтингу:   

Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає: 

R=9*7+10+5+7+15=100 балів 

Таким чином, рейтингова шкала з кредитного модуля складає 100 балів.  

Необхідною умовою заліка є стартовий рейтинг, що дорівнює 60 балів. 

 

Для отримання студентом відповідних оцінок (ECTS та традиційних) його 

рейтингова оцінка RD переводиться згідно таблиці: 
 

Шкала оцінювання 
 

RD ECTS Традиційна шкала 
95-100 A Відмінно 5 
85-94 B Добре 4 
75-84 C Добре 4 
65-74 D Задовільно 3 
60-64 E Задовільно 3 



40-59 F не задовільно 2 
1-39 Fx не зараховано  

 

IX. Організація 

Реєстрація на вивчення дисципліни та на семестрову атестацію 

відбувається згідно з установленим порядком проходження навчального 

процесу в НТУУ “КПІ”. 


