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ДФН 5 1 5 150 60 30 - 30 - 90 - - + 

ЗФН 5 1 5 150 16 8 - 8 - 134   + 

 
Анотація навчальної дисципліни 

Курс дисципліни передбачає формування у студентів уявлення про культуру поводження в сучасному 
інформаційному просторі, та зокрема в просторі фізичної культури та спорту; набуття навичок інформаційного 
пошуку, відбору та оцінки інформації; підготовку кваліфікованого користувача, який вільно орієнтується в 
інформаційно-пошукових системах, як карткових так і електронних; володіє алгоритмом та методикою пошуку 
інформаційних джерел, вміє оформити результати інформаційного пошуку у відповідній формі. 

Пререквізити – актуальні проблеми фізичної культури і спорту. 
Кореквізити – Сучасні тренди в управлінні закладами фізичної, Науково-педагогічна практика у закладах 

вищої освіти культури і спорту. Практика за профілем майбутньої професії. Кваліфікаційна робота. Атестаційний 
екзамен. 

Мета і завдання дисципліни 
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Мета дисципліни. Сформувати інформаційну культуру фахівця, умінь і навичок інформаційного пошуку, 

відбору та оцінки інформації; підготовка кваліфікованого користувача, який вільно орієнтується в інформаційно-

пошукових системах, як карткових так і електронних; володіє алгоритмом та методикою пошуку інформаційних 

джерел, вміє оформити результати інформаційного пошуку у відповідній формі. 

Завдання дисципліни.  знати види інформації, основні джерела інформації, інформаційно-пошукові системи, 

алгоритм пошуку інформації, технологію оформлення результатів інформаційного пошуку; методику пошуку 

навчальної та наукової інформації, технологію пошуку необхідної інформації у бібліотеці університету та мережі 

інтернет; 

Очікувані результати навчання. 

Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, має: володіти знаннями, уміннями та навичками, які 

необхідні для самостійної педагогічної діяльності спеціалісту з фізичної культури і спорту, володіти сучасними 

інформаційними техніками та технологічними засобами та алгоритмами пошуку інформації у фізичній культурі і 

спорті, відбору та правильної оцінки потрібної інформації; вільно орієнтується в інформаційно-пошукових 

системах, як карткових так і електронних; вміти оформити результати інформаційного пошуку у відповідній 

формі. 

 

Тематичний план дисципліни і календар його виконання. 

Таблиця 3 – Тематичний план дисципліни  

№ 

тижня 

Тема лекції
*
 Тема практичного 

заняття
*
 

Самостійна робота студентів 

Зміст Год. Література 
 

1 2 3 4 5 6 

ПЕРШИЙ СЕМЕСТР  

1 

Тема 1. Інформаційна 

культура студента і 

ВНЗ. 

Тема 1. Інформаційна 

культура студента і ВНЗ. 

Опрацювання теоретичного 

матеріалу. Підготовка до 

практичного заняття. 

9 

Літ.: [1-14], 

Практичне 

заняття №1 

(Moodle 

ХНУ). 

2 

Тема 1. Інформаційна 

культура студента і 

ВНЗ. 

Тема 1. Інформаційна 

культура студента і ВНЗ. 

Опрацювання теоретичного 

матеріалу. Підготовка до 

практичного заняття. Оцінка 

засвоєння матеріалу 1 теми. 

9 

Літ.: [1-14], 

Практичне 

заняття №1 

(Moodle 

ХНУ). 

3 

Тема 2. Інформація в 

епоху інформаційного 

суспільства 

Тема 2. Інформація в епоху 

інформаційного суспільства 

Опрацювання теоретичного 

матеріалу. Підготовка до 

практичного заняття. 

9 

Літ.: [1-14], 

Практичне 

заняття №2 

(Moodle 

ХНУ). 

4 

Тема 2. Інформація в 

епоху інформаційного 

суспільства 

Тема 2. Інформація в епоху 

інформаційного суспільства 

Опрацювання теоретичного 

матеріалу. Підготовка до 

практичного заняття. Оцінка 

засвоєння матеріалу 2 теми. 

9 

Літ.: [1-14], 

Практичне 

заняття №2 

(Moodle 

ХНУ). 

5 

Тема 3. Інформаційні 

технології у 

бібліотечній роботі 

Тема 3. Інформаційні 

технології у бібліотечній 

роботі 

Опрацювання теоретичного 

матеріалу. Підготовка до 

практичного заняття. 

9 

Літ.: [1-14], 

Практичне 

заняття №3 

(Moodle 

ХНУ). 

6 

Тема 3. Інформаційні 

технології у 

бібліотечній роботі 

Тема 3. Інформаційні 

технології у бібліотечній 

роботі 

Опрацювання теоретичного 

матеріалу. Підготовка до 

практичного заняття. Оцінка 

засвоєння матеріалу 3 теми. 

9 

Літ.: [1-14], 

Практичне 

заняття №3 

(Moodle 

ХНУ). 

7 

Тема 4. Проектування 

таблиць бази даних. 

Уведення та 

редагування даних. 

Тема 4. Проектування 

таблиць бази даних. 

Уведення та редагування 

даних. 

 

Опрацювання теоретичного 

матеріалу. Підготовка до 

практичного заняття. 

6 

Літ.: [1-14], 

Практичне 

заняття №4 

(Moodle 

ХНУ). 

8 

Тема 4. Проектування 

таблиць бази даних. 

Уведення та 

Тема 4. Проектування 

таблиць бази даних. 

Уведення та редагування 

Опрацювання теоретичного 

матеріалу. Підготовка до 

практичного заняття. 

8 

Літ.: [1-14], 

Практичне 

заняття №4 
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1 2 3 4 5 6 

редагування даних. даних. Підготовка до ПК №1 (Moodle 

ХНУ). 

9 

Тема 4. Захист 

реферату 

 

Тема 4. Захист реферату 

 

Підготовка презентації 

реферату до захисту. Оцінка 

за реферат. 

6 (Moodle ХНУ). 

10 
Тема 5. Пошук 

інформації в Інтернеті. 

Тема 5. Пошук інформації в 

Інтернеті 

Опрацювання теоретичного 

матеріалу. Підготовка до 

практичного заняття. 

9 

Літ.: [1-14], 

Практичне 

заняття №5 

(Moodle 

ХНУ). 

11 
Тема 5. Пошук 

інформації в Інтернеті. 

Тема 5. Пошук інформації в 

Інтернеті 

Опрацювання теоретичного 

матеріалу. Підготовка до 

практичного заняття.  

9 

Літ.: [1-14], 

Практичне 

заняття №5 

(Moodle 

ХНУ). 

12 

Тема 6. Електронний 

пошук наукової 

інформації. 

Тема 6. Електронний пошук 

наукової інформації 

Опрацювання теоретичного 

матеріалу. Підготовка до 

практичного заняття. 

9 

Літ.: [1-14], 

Практичне 

заняття №6 

(Moodle 

ХНУ). 

13 

Тема 6. Електронний 

пошук наукової 

інформації. 

Тема 6. Електронний пошук 

наукової інформації 

Опрацювання теоретичного 

матеріалу. Підготовка до 

практичного заняття. Оцінка 

засвоєння матеріалу 6 теми. 

9 

Літ.: [1-14], 

Практичне 

заняття №6 

(Moodle 

ХНУ). 

14 

Тема 7. Пошук 

інформації в науково 

метричних базах. 

Тема 7. Пошук інформації в 

науково метричних базах 

Опрацювання теоретичного 

матеріалу. Підготовка до 

практичного заняття. 

9 

Літ.: [1-14], 

Практичне 

заняття №7 

(Moodle 

ХНУ). 

15 

Тема 7. Пошук 

інформації в науково 

метричних базах. 

Тема 7. Пошук інформації в 

науково метричних базах 

Опрацювання теоретичного 

матеріалу. Підготовка до 

практичного заняття. Оцінка 

засвоєння матеріалу 7 теми. 

9 

Літ.: [1-14], 

Практичне 

заняття №7 

(Moodle 

ХНУ). 

16 

Тема 8. Найсучасніші 

підходи до пошуку 

інформації. 

Тема 8. Найсучасніші 

підходи до пошуку 

інформації 

Опрацювання теоретичного 

матеріалу. Підготовка до 

практичного заняття. 

10 

Літ.: [1-14], 

Практичне 

заняття №8 

(Moodle 

ХНУ). 

17 

Тема 8. Найсучасніші 

підходи до пошуку 

інформації. 

Тема 8. Найсучасніші 

підходи до пошуку 

інформації 

Опрацювання теоретичного 

матеріалу. Підготовка до 

практичного заняття. 

Підготовка до ПК №2 

12 

Літ.: [1-14], 

Практичне 

заняття №8 

(Moodle 

ХНУ). 

 

Примітка: 
* 

Лекції і практичні заняття проводяться по дві години що тиждень. Для здобувачів освіти заочної 

форми навчання лекції та практичні заняття проводяться у відповідності до встановленого розкладу. 

 

Політика дисципліни. 

Організація освітнього процесу в Університеті відповідає вимогам положень про організаційне і навчально-

методичне забезпечення освітнього процесу, освітній програмі та навчальному плану. Студент зобов’язаний відвідувати 

лекції і практичні заняття згідно з розкладом, не запізнюватися на заняття, практичні завдання виконувати відповідно до 

графіка. Пропущене практичне заняття студент зобов’язаний опрацювати самостійно у повному обсязі і відзвітувати 

перед викладачем не пізніше, ніж за тиждень до чергової атестації. До практичних занять студент має підготуватися 

за відповідною темою і проявляти активність.  

 

Критерії оцінювання результатів навчання.  

Кожний вид роботи з дисципліни оцінюється за чотирибальною шкалою. Семестрова підсумкова оцінка 

визначається, як середньозважена з усіх видів навчальної роботи, виконаних і зданих позитивно з урахуванням 
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коефіцієнта вагомості і встановлюється в автоматизованому режимі після внесення викладачем усіх оцінок до 

електронного журналу. При оцінюванні знань студентів використовуються різні засоби контролю, зокрема: усне 

опитування; засвоєння теоретичного матеріалу з тем перевіряється поточним контролем; якість виконання, набуття 

теоретичних знань і практичних навичок перевіряється шляхом виконання практичних занять. Оцінка, яка 

виставляється за практичне заняття, складається з таких елементів: знання теоретичного матеріалу з теми; вміння 

студента обґрунтувати прийняті рішення; своєчасне виконання практичних завдань з теми. 

 

Структурування дисципліни за видами робіт і оцінювання результатів навчання 

студентів денної форми навчання у семестрі за ваговими коефіцієнтами 

 

Аудиторна робота Самостійна робота 
Підсумковий контроль (іспит) 

Усне опитування 

(обов’язковий мінімум  

оцінок – 4) 

Поточний контроль Реферат 
Підсумкова контрольна робота 

***(КР) *ПК1 ПК2 **РФ 

0,2(0, 05) 0,1 0,1 0,2 0,4                   ВК 

 

Структурування дисципліни за видами робіт і оцінювання результатів навчання 

студентів заочної форми навчання у семестрі за ваговими коефіцієнтами 

 

Аудиторна робота 
Підсумковий контроль (іспит) 

Усне опитування 

(обов’язковий мінімум  

оцінок – 2) 

Контрольне завдання 
Підсумкова контрольна робота 

***(КР) ****КЗ 

0,2(0,1) 0,2 0,6                   ВК 

 

 

Примітка: 
*
Поточний контроль (ПК) - складається із питань самоконтролю, що подані в кінці кожної лекції. 

**Реферат (РФ) – дається на самостійне опрацювання, теми подаються в модульному. ***Підсумкова контрольна 

робота (КР) - складається із супи питань самоконтролю, що подані в кінці кожної лекції та питань, що належать до 

матеріалів даних на самоопрацювання студентів. ****Контрольне завдання (КЗ) – виконується студентами заочної 

форми навчання, як обов’язковий допуск до складання КР. Теми подаються в модульному середовищі. 

 

При отриманні негативної оцінки слід перездати до терміну наступного контролю.  

 

Співвідношення вітчизняної шкали оцінювання і шкали оцінювання ЄКТС 

Оцінка 

ECTS 

Інституційна 

шкала балів 

Інституційна 

оцінка 
Критерії оцінювання 

A 4,75-5,00 5 

З
ар

ах
о

в
ан

о
 

Відмінно – глибоке і повне опанування навчального матеріалу і 

виявлення відповідних умінь та навиків. 

B 4,25-4,74 4 
Добре – повне знання навчального матеріалу з кількома  незначними 

помилками. 

С 3,75-4,24 4 
Добре – в загальному правильна відповідь з двома-трьома суттєвими 

помилками. 

D 3,25-3,74 3 
Задовільно – неповне опанування програмного матеріалу, але 

достатнє для практичної діяльності за професією. 

E 3.00-3,24 3 
Задовільно – неповне опанування програмного матеріалу, що 

задовольняє мінімальні критерії оцінювання 

FX 2,00-2,99 2 

Н
ез

ар
ах

о
в
ан

о
 Незадовільно – безсистемність одержаних знань і неможливість 

продовжити навчання без додаткових знань з дисципліни 

F 0,00-1,99 2 

Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота і повторне 

вивчення дисципліни. 
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МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
1. Навчально-методичний комплекс. 

2. Цимбалюк В. С. Інформаційна культура : навч. посіб. / В. С. Цимбалюк, Ю.Яцишин, Н. Б. Новицька, Р. А. 

Калюжний, М. Я. Швець; Держ. податк. адмін. України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. - Ірпінь : Нац. 

ун-т ДПС України, 2007. - 254 с.. 

3. Качан О.А. Упровадження інноваційних технологій у фізкультурно-оздоровчу та спортивну діяльність 

закладів освіти: навчально-методичний посібник / О. А. Качан. – Слов’янськ: Витоки, 2017. – 138 с 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ 

Основна 

1. Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети поширення серед молодих вчених : кол. 

моногр. / за заг. ред. Н. Г. Сорокіної, А. Є. Артюхова, І. О. Дегтярьової. Дніпро : ДРІДУ НАДУ. 2017. 169 

с. 
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