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Опис дисципліни
Дисципліна “Інформаційно-комунікаційні технології” спрямована на формування у студентів
теоретичних знань та вироблення практичних навичок використання сучасних інформаційних технологій, про
організацію обчислювальних процесів на персональних комп’ютерах та їх алгоритмізацію, програмне забезпечення персональних комп’ютерів і комп’ютерних мереж, а також ефективне використання сучасних
інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності.
На ринку праці існує суттєвий попит на фахівців, які досконало володіють сучасними інформаційними
технологіями ( MS Excel, MS Access ін.). Такі знання дають конкурентну перевагу при конкурсах на вакантні
посади, вони дозволяють виконувати доволі цікаву роботу, пов'язану з веденням розрахунків і складанням
звітності за допомогою комп'ютера.
Вивчення дисципліни Інформаційно-комунікаційні технології дозволить фахівцям досконало освоїти
роботу з електронними таблицями і сучасними базами даних. Дисципліна включає загальну інформацію
(призначення, можливості), термінологію, відомості про функції керуючих елементів, об'єктів і команд меню.
Окрім того, в програму курсу входить освоєння процедур, що дозволяють вирішувати найбільш
розповсюджені задачі в геодезії та землеустрою.
Володіючи термінологією, апаратним і програмним забезпеченням інформаційних і комунікаційних
технологій в галузі геодезії, студенти вміють виконувати пошук інформації в мережі Інтернет (інформаційні
матеріали, демонстраційні матеріали навчання, що підвищують наочність, і ефективність словесних методів в
предметних цифрових освітніх ресурсах). Здійснюють пошук нової інформації, що міститься в різноманітних
друкованих та електронних джерелах, користуючись відповідними пошуковими методами і системами.
Практичне навчання проводиться під керівництвом викладачів. Програма занять передбачає поетапне
освоєння всіх тонкощів роботи з програмами Excel та Access що повною мірою дозволить студенту на практиці
досконало оволодіти навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
Основні напрямки використання інформаційних технологій у геодезії та землеустрої пов’язані: з
розвитком особистості і підготовки майбутніх фахівців до комфортного життя в умовах інформаційного
суспільства; з реалізацією соціального замовлення на фахівців в галузі геодезії та землеустрою, обумовленого
інформатизацією сфери геодезії та землеустрою.
Особливістю дисципліни в порівнянні з іншими є те, що студент не лише навчаєтесь працювати в якості
оператора (внесення даних, побудова графіків, використання стандартних функцій), а й має орієнтацію на
моделювання процесів, що проходять в сфері геодезії. Звіти, формули і методи обробки, включені до програми
1

цього курсу принесуть практичну користь у майбутній трудовій діяльності і дозволять оптимізувати процеси,
які раніше вимагали витрачати години на рутинну роботу (можливо навіть потребували окремої посади).
Технічне забезпечення топографо-геодезичної і картографічної діяльності базується на використанні
засобів обчислювальної та інформаційних технологій, технічних засобів для виконання топографо-геодезичних
і картографічних робіт.
Технологічне забезпечення топографо-геодезичної і картографічної діяльності базується на використанні
сучасних інформаційних та комунікаційних технологій і систем для створення геодезичних, топографічних і
картографічних матеріалів, збору, ведення, контролю, накопичення, зберігання, поновлення, пошуку,
перетворення, переробки, відображення, видачі й передачі даних.
Основою інформаційного забезпечення топографо-геодезичної і картографічної діяльності є
автоматизовані системи, призначені для обробки даних кадастрових, топографічних та інших зйомок і
дистанційного зондування, ведення банків (баз) геопросторових даних, прогнозування, планування,
проектування, картографування, організаційного управління.
Інформаційно-комунікаційні технології дозволять фахівцям розв’язувати складні спеціалізовані завдання
та вирішувати практичні проблеми у сфері геодезії та землеустрою у процесі наукової та професійної
діяльності.
Структура курсу
Години
(лек. / сем.)

Тема

Результати навчання

Завдання

2/2

1. Обчислення та
використання функцій для
обробки інформації в
середовищі електронних
таблиць (ЕТ).

Знати термінологію, що використовується в
дисципліні, вміти використовувати функції для
обробки інформації за фахом, аналізувати
взаємозв’язки між параметрами, що
використовуються у постановках задач

Індивідуальні
завдання

2/2

2. Використання
вбудованих функцій ЕТ
для економічних
розрахунків.

Аналізувати процеси, що використовується у
фаховій галузі та особливостей використання
вбудованих функцій для відповідних фахових
розрахунків

Індивідуальні
завдання

2/2

3. Організація та обробка
графічних зображень.
Візуальний аналіз
економічної інформації в
ЕТ.

Проводити аналіз фахових процесів та
особливостей їх функціонування
використовуючи візуальні можливості
програмного засобу

Індивідуальні
завдання

2/2

4. Побудова структури і
створення консолідованих
таблиць.

Використовувати інструментарій електронних
таблиць для аналізу фахових процесів та
особливостей їх функціонування

Індивідуальні
завдання

2/2

5. Створення бази даних
та зведених таблиць.

Використовувати інструментарій списків і баз
даних для прийняття фахових рішень, оперувати
основними механізмами роботи з великими
масивами даних та таблицями

Індивідуальні
завдання

2/2

6. Маніпулювання
великими табличними
масивами та базами
даних.

Використовувати інструментарій списків і баз
даних для прийняття фахових рішень,
розв’язувати задачі прийняття колективних
рішень

Індивідуальні
завдання
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2/2

7. Рішення задач
оптимізації в бізнесі.

Використовувати інструментарій списків і баз
даних для прийняття фахових рішень,
розв’язувати оптимізаційні задачі прийняття
рішень

Індивідуальні
завдання

2/2

8. Автоматизація роботи в
ЕТ. Робота зі сценаріями.

Використовувати сучасні можливості
програмного засобу для автоматизації обробки
інформації за фахом для створення
автоматизованих робочих місць в середовищі
електронних таблиць

Індивідуальні
завдання

2/2

9. Системи управління
базами даних Microsoft
Access. Проектування баз
даних.

Знати термінологію, що використовується в
дисципліні, вміти проектувати бази даних,
використовувати можливості програмного засобу
для обробки інформації за фахом, аналізувати
взаємозв’язки між параметрами, що
використовуються у постановках задач

Індивідуальні
завдання

2/2

10. Робота з табличними
даними Microsoft Access.

Вміти створювати табличні документи за фахом
використовуючи можливості програмного засобу

Індивідуальні
завдання

2/2

11. Реалізація запитів в
Microsoft Access.

Вміти маніпулювати даними за фахом
використовуючи запити відбору, оновлення, та
видалення інформації використовуючи
можливості програмного засобу

Індивідуальні
завдання

2/2

12. Оформлення даних у
вигляді звітів засобами
Microsoft Access.

Вміти створювати звіти для подальшого
документування та обробки використовуючи
сучасні можливості програмного засобу

Індивідуальні
завдання

2/2

13. Використання
макросів та модулів в
Microsoft Access для
автоматизації управління
економічною
інформацією.

Вміти створювати макроси і модулі рішення
окремих завдань, та їх подальшого використання
для обробки фахової інформації

Індивідуальні
завдання

2/2

14. Використання
екранних форм в Microsoft
Access.

Вміти створювати екранні рішення окремих
завдань, та їх подальшого використання для
розробки автоматизованих систем

Індивідуальні
завдання

2/2

15. Розробка інтерфейсу
користувача автоматизованої системи за фаховим
спрямуванням.

Вміти створювати автоматизовані системи
обробки фахової інформації з використанням
раніше створених макросів, модулів та екранних
форм

Індивідуальні
завдання
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Політика оцінювання
● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без
поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання модулів відбувається із
дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).
● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність
плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%.
Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних
девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування.
● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за
яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування)
навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.

Оцінювання
Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином:
Види оцінювання

% від остаточної оцінки

Заліковий модуль 1:

20

Модуль 1 (теми 1-8) – захист індивідуальних завдань, усне
опитування

10

Модуль 2 (теми 9-15) – захист індивідуальних завдань, усне
опитування

10

Заліковий модуль 2: Індивідуальна письмова робота
(ректорська контрольна робота)

20

Заліковий модуль 3: Захист комплексного індивідуального
завдання, усне опитування

20

Заліковий модуль 4: Екзамен (теми 1-15) – індивідуальна
письмова робота

40

Разом

100
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Шкала оцінювання студентів:
Бали

Зміст

A

90-100

відмінно

B

85-89

добре

C

75-84

добре

D

65-74

задовільно

E

60-64

достатньо

FX

35-59

незадовільно з можливістю повторного складання

F

1-34

незадовільно з обов’язковим повторним курсом

ECTS
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