
 



  

  
  



  

1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 
показників  

Галузь знань, 
спеціальність, освітньо-

наукова програма 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів  – 
5 

Галузь знань  
13 Механічна інженерія 

 
 
 

Спеціальність  
132 Матеріалознавство 

 
 
 

Освітньо-наукова-
програма 

«Матеріалознавство» 
 
 
 

третього (освітньо-
наукового) рівня вищої 

освіти 

Нормативна  

Атестацій – 2 Рік підготовки: 

1-й 1-й 

Загальна кількість 
годин – 150 

Семестр 
2-й 2-й 

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 4 
самостійної роботи 
студента - 14 

16 год. 4 год. 
Лабораторні роботи 
16 год. 4 год. 
Самостійна робота 

118 год. 142 год. 

Вид контролю:  
залік 

 
Програма навчальної дисципліни передбачає перезарахування кредитів, 

отриманих здобувачами, які навчались за програмою  академічної мобільності, 
неформальної та інформальної освіти за наявності відповідних 
підтверджуючих документів. 

Передбачено розробка аудіо-курсу, дистанційних online курсів для 
здобувачів з особливими освітніми проблемами інклюзивної освіти. 

 
 
 
  



  

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Мета: формування системи теоретичних і практичних знань і 

компетентностей щодо здатності розв’язувати комплексні проблеми в галузі 

професійної, у тому числі дослідницько-інноваційної діяльності у сфері 

матеріалознавства, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення 

нових цілісних знань та/або професійної практики; здатності до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу; здатності до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з  різних джерел; здатності генерувати нові ідеї (креативність);  

здатності використовувати інформаційні та комунікаційні технології в науковій 

діяльності; здатності виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових 

результатів, які створюють нові знання в матеріалознавстві та дотичних до неї 

міждисциплінарних напрямах і можуть бути опубліковані у провідних наукових 

виданнях; здатності використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні 

технології, бази даних та інші електронні ресурси, спеціалізоване програмне 

забезпечення у науковій та освітній діяльності; здатності виявляти, поглиблено 

аналізувати та вирішувати проблеми дослідницького характеру у сфері 

матеріалознавства, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних досліджень; 

здатності обґрунтовувати рішення на основі розуміння закономірностей розвитку 

систем і процесів із застосуванням математичних методів та моделей. 

Завдання: ознайомлення з основами організації науково-дослідної 

діяльності та з науковими основами експериментальних та теоретичних 

досліджень; 

 забезпечення набуття навиків використання цифрових технологій, 

ресурсів Internet для набуття даних та знань за тематикою наукових досліджень, 

аналізу об’єкту досліджень; 

 ознайомлення зі способами застосування математичних методів і 

моделей у наукових дослідженнях; 

 забезпечення набуття навичок аналізу та оформлення результатів 

наукових досліджень з врахуванням основних вимог НАЗЯВО. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен 



  

сформувати такі програмні компетентності: 

Інтегральна компетентність (ІК). 

ІК. Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі матеріалознавства, 

проводити дослідницько-інноваційну діяльність, що передбачає глибоке 

переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та професійної 

практики 

Загальні компетентності (ЗК):   

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

ЗК 2. Здатність знаходити, обробляти й аналізувати необхідну інформацію 

для розв’язання задач і прийняття рішень; 

ЗК 5. Здатність застосовувати новітні педагогічні, у тому числі 

інформаційні, технології у навчальному процесі. 

Фахова компетентність (ФК):   

ФК 2. Здатність обґрунтовувати технічні рішення на основі розуміння 

закономірностей роботи технічних систем і процесів із застосуванням 

математичних методів та моделей. 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Атестація 1. Загальні підходи до використання інформаційних технологій в 

наукових дослідженнях 

Тема 1. Основні напрями використання інформаційних технологій у науково-

дослідній діяльності.  

Тема 2. Хмарні технології у науково-дослідній діяльності. 

Тема 3. Методи й засоби електронної презентації результатів наукових 

досліджень. 

Атестація 2. Обробка та представлення результатів наукової діяльності 

Тема 4. Концептуальні засади математичного моделювання в наукових 

дослідженнях.  

Тема 5. Методи аналізу взаємозв’язків. 

Тема 6. Основи інформаційної безпеки. 

 



  

4.  Програмні результати навчання (РН)  

РН 2. Інтегрувати існуючі методики та методи досліджень та адаптувати їх 

для розв’язання наукових завдань при проведенні дисертаційних досліджень; 

РН 10. Вміти використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні 

технології, бази даних та інші електронні ресурси, спеціалізоване програмне 

забезпечення у науковій та освітній діяльності; 

РН 12. Планувати теоретичне та експериментальне дослідження, оцінювати, 

адаптувати та узагальнювати його результати. 

5. Структура навчальної дисципліни 
Інформаційні технології в наукових дослідженнях  

Теми 

Кількість годин 
денна форма Заочна форма 

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 

Атестація 1. Загальні підходи до використання інформаційних технологій в наукових 
дослідженнях 

Тема 1. Основні напрями 
використання 
інформаційних технологій у 
науково-дослідній 
діяльності.  

24 2  2  20 26 2    24 

Тема 2. Хмарні технології у 
науково-дослідній 
діяльності. (інтерактивна 
методика проведення 
лекцій) 

24 2  2  20 24     24 

Тема 3. Методи й засоби 
електронної презентації 
результатів наукових 
досліджень 

28 4  4  20 26  2   24 

Атестація 2. Обробка та представлення результатів наукової діяльності 
Тема 4. Концептуальні 
засади математичного 
моделювання в наукових 
дослідженнях.  

28 4  4  20 26 2    24 

Тема 5. Методи аналізу 
взаємозв’язків (проблемно 
пошуковий метод ведення 
лекції) 

24 2  2  20 24     24 

Тема 6. Основи 
інформаційної безпеки. 22 2  2  18 24  2   22 

Усього годин  150 16 0 16 0 118 150 4 4 0 0 142 
 



  

Також вивчення даної компоненти формує у здобувачів вищої освіти ряд 
соціальних навичок (soft skills): комунікативність (реалізується через: метод 
роботи в парах та групах, метод самопрезентації), робота в команді (реалізується 
через: метод проектів), лідерські навички (реалізується через: робота в групах, 
метод проектів, метод самопрезентації). 

 
6. Теми лекційних  занять (денна форма навчання) 

№ 
з/п Назва теми Кількість 

годин 
1 Основні напрями використання інформаційних технологій у 

науково-дослідній діяльності 2 
2 Хмарні технології у науково-дослідній діяльності 2 
3 Методи й засоби електронної презентації результатів наукових 

досліджень 4 
4 Концептуальні засади математичного моделювання в наукових 

дослідженнях 4 
5 Методи аналізу взаємозв’язків 2 
6 Основи інформаційної безпеки 2 
 Разом 16 

 
Теми лекційних  занять (заочна форма навчання) 

№ 
з/п Назва теми Кількість 

годин 
1 Основні напрями використання інформаційних технологій у 

науково-дослідній діяльності 2 
2 Концептуальні засади математичного моделювання в наукових 

дослідженнях 2 
 Разом 4 

 
7. Теми лабораторних занять (денна форма навчання) 

№ 
з/п Назва теми Кількість 

годин 
1 Основні напрями використання інформаційних технологій у 

науково-дослідній діяльності 2 
2 Хмарні технології у науково-дослідній діяльності 2 
3 Методи й засоби електронної презентації результатів наукових 

досліджень 4 
4 Концептуальні засади математичного моделювання в наукових 

дослідженнях 4 
5 Методи аналізу взаємозв’язків 2 
6 Основи інформаційної безпеки 2 
 Разом 16 

 
 
 
 



  

Теми лабораторних занять (заочна форма навчання) 
№ 
з/п Назва теми Кількість 

годин 
1 Методи й засоби електронної презентації результатів наукових 

досліджень 2 
2 Основи інформаційної безпеки. 2 
 Разом 4 

 
8. САМОСТІЙНА РОБОТА 

Самостійна робота аспіранта (здобувача) є одним із способів активного, 
цілеспрямованого набуття нових для нього знань та умінь. Вона є основою його 
підготовки як фахівця, забезпечує набуття ним прийомів пізнавальної діяльності, 
інтерес до творчої роботи, здатність вирішувати наукові та практичні завдання. 

Основні види самостійної роботи аспіранта (здобувача): 
– опрацювання навчального матеріалу (за конспектом лекцій, навчально-

методичною та науковою літературою), пошук інформації в бібліотеках, мережі 
Інтернет, використання баз даних інформаційно-пошукових та довідникових 
систем; 

– підготовка до виконання лабораторних занять, опрацювання інструкцій і 
методичних рекомендацій, оформлення звітів; 

– підготовка доповідей; 
– виконання індивідуальних науково-дослідних завдань; 
– самооцінювання знань і умінь із навчальної дисципліни; 
– ініціативне віртуальне навчання: участь за ініціативою здобувачів вищої 

освіти в масових відкритих онлайн курсах; участь у вебінарах, онлайн школах та 
інше, які відповідають змісту навчальної дисципліни з отриманням відповідного 
сертифікату, свідоцтва тощо.  

Індивідуальні завдання аспірант (здобувач) виконує самостійно під 
керівництвом викладача згідно з індивідуальним навчальним планом. 

У випадку реалізації індивідуальної освітньої траєкторії 
аспіранта/здобувача лабораторні заняття можуть проводитись за індивідуальним 
графіком. 

Виконання аспірантом (здобувачем) самостійної роботи передбачає, за 
необхідності, отримання консультацій або допомоги відповідного фахівця. 
Навчальний матеріал навчальної дисципліни, передбачений робочою програмою 
навчальної дисципліни для засвоєння аспірантом (здобувачем) у процесі 
самостійної роботи, виноситься на поточний і підсумковий контроль поряд з 
навчальним матеріалом, який опрацьовувався під час аудиторних занять. 
Організування самостійної роботи аспірантів (здобувачів) передбачає: планування 
обсягу, змісту, завдань, форм і методів контролю самостійної роботи, 
розроблення навчально-методичного забезпечення; виконання аспірантом 
(здобувачем) запланованої самостійної роботи; контролювання та оцінювання 
результатів, їх систематизацію, оцінювання ефективності виконання аспірантом 
(здобувачем) самостійної роботи. 
 
 



  

Перелік тем для самостійного опрацювання за навчальною дисципліною 
Самостійна робота (денна і заочна форми навчання) 

№ 
з/п Назва теми 

Кількість 
годин 

Денна 
форма 

Заочна 
форма 

1 Основні напрями використання інформаційних технологій у 
науково-дослідній діяльності.  20 24 

2 Хмарні технології у науково-дослідній діяльності. 20 24 
3 Методи й засоби електронної презентації результатів наукових 

досліджень 20 24 

4 Концептуальні засади математичного моделювання в наукових 
дослідженнях 20 24 

5 Методи аналізу взаємозв’язків 20 24 
6 Основи інформаційної безпеки. 18 22 
 Разом 118 142 

 
9. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

 
Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ) аспіранта/здобувача є 

вибірковим видом поза аудиторної самостійної роботи студента та має навчально-
дослідницький характер, виконується в процесі вивчення програмного матеріалу 
навчальної дисципліни. Виконання ІНДЗ є одним із важливих засобів підвищення 
якості підготовки майбутніх спеціалістів, які здатні застосовувати на практиці 
теоретичні знання, вміння та навички з даної навчальної дисципліни. Підготовка 
ІНДЗ передбачає систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і 
практичних знань із дисципліни та застосування їх у процесі розв'язання 
конкретних прикладних ситуацій, розвиток навичок самостійної роботи й 
оволодіння методикою дослідження та експерименту, пов'язаних із темою ІНДЗ. 
ІНДЗ передбачає наявність таких елементів наукового дослідження: практичної 
значущості, комплексного системного підходу до вирішення завдань 
дослідження, теоретичного використання передової сучасної методології та 
наукових розробок, наявність елементів творчості, вміння застосовувати сучасні 
цифрові технології. 

Індивідуальні завдання аспірант/здобувач виконує самостійно під 
керівництвом викладача згідно з індивідуальним навчальним планом. 
Під час роботи над індивідуальними завданнями, розв’язуванням задач не 
допустимо порушення академічної доброчесності. Презентації та виступи мають 
бути авторськими та оригінальними (Положення про академічну доброчесність у 
Вінницькому національному аграрному університеті  
https://vsau.org/assets/images/content/dokPDF/polozhenya-pro-akademichnu-
dobrochesnist--.pdf). 

 
Тематика ІНДЗ 

1. Інформаційний дайджест за темою наукових досліджень. 
2. Структурна схема АРМ науковця. 



  

3. Створення шаблонів документів для наукових досліджень. 
4. Створення шаблонів для занесення даних експерименту. 
5. Методи обробки даних експерименту. 
6. Моделювання процесів наукових досліджень. 
7. Моделювання об’єктів наукових досліджень. 
8. Візуалізація результатів наукових досліджень. 

 
10. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 
Підсумкова оцінка за аудиторну роботу виставляється вкінці семестру, після 

закінчення проведення аудиторних занять з курсу. Це – оцінка участі студента у 
практичних заняттях та присутності на лекціях. Накопичені оцінки під час 
проведення різних видів аудиторних робіт надають правомірність такої форми 
атестації. 

Бальна оцінка за кожну частину курсу виставляється при проведенні 
поточного контролю знань і викладач обов’язково інформує студентів про 
результати оцінювання. 

Підсумкова оцінка за самостійну роботу – це оцінка результату виконання 
студентами індивідуальних завдань з курсу. Оцінка за самостійну роботу входить 
в поточний контроль і виставляється в журнал викладача.  

Максимально можлива кількість умовних балів за навчальні заняття студента 
становить 70% (коефіцієнт 0,7). 

Залік, як форма підсумкового контролю, проводиться як контрольний захід і є 
обов’язковим для всіх здобувачів. Максимально можлива кількість умовних балів 
за екзамен студента становить 30% (коефіцієнт 0,3). 

Студент допускається до іспиту за результатами поточного контролю знань з 
дисципліни, якщо він набрав мінімальну кількість балів – 35. 

Форма проведення заліку- усна, письма, електронне тестування. 
 

Розподіл балів, які отримують студенти з дисципліни 
Поточне тестування та самостійна робота Залік Сума 

Атестація 1 Атестація  2 
30 100 Т1 Т2 Т3 СР КР Т4 Т5 Т6 СР КР 

5 5 5 15 5 5 5 5 15 5 

 

  



  

 

Рейтингова оцінка за шкалою з дисципліни 

За шкалою 
ЕCТS За національною шкалою 

Рейтингова оцінка за 
шкалою навчального 
закладу (абсолютна 
кількість балів за 

дисципліну) 
А відмінно 90-100 
В добре 82-89 
С добре 75-81 
Д задовільно 66-74 
Е задовільно 60-66 

FX не задовільно з можливістю 
повторного складання 35-59 

F незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням дисципліни 1-34 

 
11. ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯ ТА МЕТОДИ ДЕМОНСТРУВАННЯ 

РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання 

можуть бути: 
- заліки; 
- стандартизовані тести; 
- наскрізні проекти; 
- командні проекти; 
- презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 
- презентації аспіранта/здобувача та виступи на наукових заходах; 
- інші види індивідуальних та групових завдань. 
 
12. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

Порядок оцінювання знань студентів з дисципліни «Банківські інформаційні 
системи» ґрунтується на основних принципах і засадах системи контролю якості 
знань студентів та адаптації її до загальноєвропейських вимог, визначених 
Європейською системою залікових кредитів. Дана система передбачає 
організацію поточного і підсумкового контролю знань студентів, що 
визначаються на бакалаврському рівні усіх форм навчання, і спрямовується на 
ефективну реалізацію наступних завдань: 

- активізація мотивації студентів до систематичної роботи над вивченням 
дисципліни, переорієнтація їхніх цілей з отримання позитивної оцінки на 
формування стійких знань, умінь та навичок; 

- систематизація знань та активне їх засвоєння впродовж навчання; 
- уникнення суб`єктивізму при оцінюванні знань, що забезпечується 

використанням контрольних заходів поточного контролю та іспиту у письмовій 
формі із застосуванням кредитно-трансферної системи навчання та оцінювання 
знань студентів; 



  

- забезпечення належних умов вивчення програмного матеріалу і підготовки 
до контрольних заходів, що досягаються шляхом чіткого їх розмежування за 
змістом та в часі; 

- розширення можливостей для всебічного розвитку творчого мислення у 
студентів. 

Система контролю враховує різні типи доказів рівня знань студентів та має 
наступні складові: 

- поточний контроль – має на меті оцінку роботи студентів за всіма видами 
аудиторної роботи з дисципліни (лекції, практичні заняття) і відображає поточні 
навчальні досягнення студентів в освоєнні програмного матеріалу дисципліни; 

- самоконтроль призначений для самооцінки студентами якості засвоєння 
навчального матеріалу з дисципліни (розділу, теми). Формою здійснення цього 
виду контролю є проходження студентами тестування за кожною темою 
дисципліни в мережі Інтранет ВНАУ; 

- рубіжний контроль, формою якого є атестація з кожної частини курсу, що 
передбачено програмою навчальної дисципліни та навчальним планом; 

- оцінка результатів самостійної роботи як важливого компоненту 
навчального процесу, керованого під час індивідуально-консультативної роботи 
викладача зі студентом; 

- підсумковий семестровий контроль як інтегрована оцінка засвоєння знань з 
проведенням обов'язкового семестрового іспиту. 

Поточний контроль проводиться на кожному лабораторному 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 та набутих 
практичних навичок під час виконання завдань лабораторних робіт. 
 

Критерії поточного оцінювання знань здобувачів вищої освіти 

Усний виступ, 
письмові відповіді, 
виконання і захист 

лабораторної роботи, 
тестування 

Критерії оцінювання 

5 

В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та 
аргументовано його викладає під час усних виступів та письмових 
відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та 
практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та 
додаткову літературу. Правильно вирішив усі тестові завдання. 

4 

Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його 
викладає під час усних виступів та письмових відповідей, в основному 
розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, 
використовуючи при цьому обов’язкову літературу. Але при 
викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та 
аргументації,  допускаються  при  цьому  окремі  несуттєві неточності 
та незначні помилки. Правильно вирішив більшість тестових завдань. 

3 
В цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний зміст 
під час усних виступів та письмових відповідей, але без глибокого 
всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, без використання 



  

необхідної літератури допускаючи при цьому окремі суттєві неточності 
та помилки. Правильно вирішив половину тестових завдань. 

2 

Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, 
поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає його під час 
усних виступів та письмових відповідей, недостатньо розкриває зміст 
теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи при цьому 
суттєві неточності, правильно вирішив меншість тестових завдань. 

1 

Частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти зміст 
більшості питань теми під час усних виступів та письмових відповідей, 
допускаючи при цьому суттєві помилки. Правильно вирішив окремі 
тестові завдання. 

0 
Не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти, не 
розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань. Не вирішив 
жодного тестового завдання. 

 
Критерії поточного оцінювання знань результатів самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти 

Результати виконання 
самостійної роботи Критерії оцінювання 

15 

В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та 
аргументовано його викладає під час усних виступів та письмових 
відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та 
практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та 
додаткову літературу. Правильно вирішив усі тестові завдання. 

13 

Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його 
викладає під час усних виступів та письмових відповідей, в основному 
розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, 
використовуючи при цьому обов’язкову літературу. Але при 
викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та 
аргументації,  допускаються  при  цьому  окремі  несуттєві неточності 
та незначні помилки. Правильно вирішив більшість тестових завдань. 

10 

В цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний зміст 
під час усних виступів та письмових відповідей, але без глибокого 
всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, без використання 
необхідної літератури допускаючи при цьому окремі суттєві неточності 
та помилки. Правильно вирішив половину тестових завдань. 

7 

Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, 
поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає його під час 
усних виступів та письмових відповідей, недостатньо розкриває зміст 
теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи при цьому 
суттєві неточності, правильно вирішив меншість тестових завдань. 

2 

Частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти зміст 
більшості питань теми під час усних виступів та письмових відповідей, 
допускаючи при цьому суттєві помилки. Правильно вирішив окремі 
тестові завдання. 

0 
Не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти, не 
розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань. Не вирішив 
жодного тестового завдання. 

 
Проміжний контроль проводиться з метою визначення стану успішності 

здобувачів вищої освіти за період теоретичного навчання. Проміжний 



  

атестаційний контроль знань здобувачів здійснюється через проведення 
аудиторних письмових контрольних робіт або комп’ютерного тестування. 

Критерії проміжного оцінювання знань здобувачів вищої освіти 

Письмові контрольні 
роботи або електронне 

тестування 
Критерії оцінювання 

5 

В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно 
та аргументовано його викладає під час письмових відповідей, 
глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та 
практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та 
додаткову літературу. Правильно вирішив усі тестові завдання. 

4 

Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його 
викладає під час та письмових відповідей, в основному розкриває 
зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи 
при цьому обов’язкову літературу. Але при викладанні деяких питань 
не вистачає достатньої глибини та аргументації,  допускаються  при  
цьому  окремі  несуттєві неточності та незначні помилки. Правильно 
вирішив більшість тестових завдань. 

3 

В цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний 
зміст під час письмових відповідей, але без глибокого всебічного 
аналізу, обґрунтування та аргументації, без використання необхідної 
літератури допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та 
помилки. Правильно вирішив половину тестових завдань. 

2 

Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, 
поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає його під час  
письмових відповідей, недостатньо розкриває зміст теоретичних 
питань та практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві 
неточності, правильно вирішив меншість тестових завдань. 

1 
Частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти зміст 
більшості питань теми під час письмових відповідей, допускаючи при 
цьому суттєві помилки. Правильно вирішив окремі тестові завдання. 

0 
Не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти, не 
розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань. Не 
вирішив жодного тестового завдання. 

 
13. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Юрчук Н.П. Інформаційні технології в наукових дослідженнях. 
Програма навчальної дисципліни для підготовки здобувачів третього (освітньо-
наукового) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою 
«Матеріалознавство». Вінниця: ВНАУ, 2020. 24 с. 

2. Юрчук Н.П. Інформаційні технології в наукових дослідженнях. 
Методичні вказівки для виконання лабораторних та самостійних робіт 
здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за освітньо-
професійною програмою «Матеріалознавство». Вінниця: ВНАУ, 2020. 67 с. 
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