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1. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета вивчення дисципліни – набуття ключових фахових компетентностей, 

теоретичних знань і практичних навичок використання інтернет-технології для 

опрацювання консолідованих веб-ресурсів у різних сферах професійної діяльності. 

Предметом вивчення дисципліни є технології, методи та засоби пошуку, 

опрацювання, моніторингу, аналізу інформації в мережі Інтернет.  

Завдання  вивчення дисципліни: 

– ознайомлення з новітніми інформаційними технологіями пошуку, 

класифікації , моніторингу, аналізу консолідованих ресурсів в мережі Інтернет; 

– набуття практичних навичок використання інтернет-технології для 

опрацювання консолідованих веб-ресурсів у різних сферах професійної діяльності. 

Мова викладання: українська. 

 

2. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

Навчальна дисципліна «Інтернет-технології опрацювання консолідованих 

інформаційних ресурсів» покликана допомогти студенту отримати: 

знання основ формування й тенденцій розвитку глобального інформаційного 

середовища, а також основних понять, методів, засобів опрацювання 

консолідованих веб-ресурсів;  

розуміння принципів застосування інформаційних технологій для 

опрацювання консолідованих веб-ресурсів у різних сферах професійної діяльності; 

уміння вільно орієнтуватися у сучасному глобальному інформаційному 

середовищі, здійснювати комплекс операцій з пошуку, аналізу, класифікації 

інформації в мережі Інтернет; 

здатність використовувати інтернет-технології для опрацювання 

консолідованих веб-ресурсів у різних сферах професійної діяльності 

 

КОМПЕТЕНТНОСТІ 

Загальні компетентності  

ЗК5 Здатність здійснювати управління комплексними діями або проектами. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

ФК3 Здатність використовувати автоматизовані технології для вирішення 

практичних, управлінських, науково-дослідних і прогностичних завдань у 

професійній діяльності. 

ФК4 Здатність застосовувати технології та процедури аналітико-

синтетичного опрацювання наукової та управлінської інформації. 

ФК5 Здатність відстежувати тенденції розвитку предметної сфери шляхом 

проведення аналізу інформаційних потоків та масивів. 

ФК6 Здатність застосовувати комп’ютерні технології з метою вдосконалення 

професійної діяльності, розуміти принципи проектування та функціонування 

автоматизованих БД, семантичного вебу, веб-сервісів та соціальних медіа. 

Фахові компетентності за освітньою програмою «Консолідована 

інформація» (ФКС) 

ФКС7 Здатність використовувати інтернет-ресурси для вирішення 

експериментальних, практичних і прогностичних завдань у галузі професійної 

діяльності 



ФКС11 Здатність визначати специфіку предметної сфери діяльності для 

формулювання завдань автоматизації інформаційних процесів. 

 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Магістри повинні демонструвати знання з предметної області: 

Програмні результати навчання за загальними та загально-професійними 

компетентностями: 

ПРН2 - Розробляти моделі предметної галузі, застосовувати принципи 

проектування автоматизованих БД, семантичного вебу, веб-сервісів та соціальних 

медіа в інформаційній діяльності. 

ПРН4 - Здійснювати процедури аналітико-синтетичного опрацювання наукової 

та управлінської інформації. 

ПРН8 - Використовувати знання та навички щодо проведення збору даних, 

моделювання документно-інформаційних систем і їх ресурсів при аналізі 

конкурентоспроможності установи. 

Програмні результати навчання за спеціалізовано-професійними 

компетентностями: 

ПРНС9 - Розроблення та використання комп'ютерних засобів і методів 

опрацювання консолідованої інформації. 

ПРНС10 - Здійснювати інформаційну, інформаційно-аналітичну та аналітико-

прогностичну підтримку, автоматизацію й оптимізацію усіх видів робіт з 

консолідованою інформацією.  

 

МІСЦЕ ДИСЦИПЛІНИ В ПРОГРАМІ НАВЧАННЯ  

Вивчення дисципліни «Інтернет-технології опрацювання консолідованих 

інформаційних ресурсів» базується на загальних знаннях дисциплін  «Інтернет 

технології та ресурси», «Комп'ютерні мережі та телекомунікації», «Соціальні 

комунікації»  і є основою для подальшого засвоєння професіонально-орієнтованих 

дисциплін.  

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Види робіт за навчальним планом Години 

Аудиторні заняття, у т.ч.: 45 

Лекції 15 

Лабораторні роботи 30 

Практичні заняття – 

Самостійна робота, у т.ч.: 135 

Підготовка до аудиторних занять 30 

Підготовка до контрольних заходів 4 

Виконання індивідуального науково-дослідного завдання 77 

Опрацювання питань програми, які не викладаються на лекціях 20 

Підготовка до екзамену  4 

Всього: 180 (6 кредитів) 

Форма підсумкового контролю Екзамен 
 

 

 

 



ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 

ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

№ Найменування 

1. Опорний конспект лекцій 

2. Навчальні посібники  

3. Силабус 

4. Програмне забезпечення: Google Grome, Google Analytics, Медіатека, Semantrum 

5. Комплект контрольних завдань для поточного оцінювання навчальних досягнень  

6. Засоби підсумкового контролю (комплект завдань для підсумкового контролю) 

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ  

Назви змістових модулів  

і тем лекцій 

Кількість годин 

усього 

у тому числі 

лекції лабор. 

самостій

на 

робота 

Зм. модуль 1. Цілі задачі і проблеми конкурентної розвідки  в мережі інтернет 

1. Цілі, задачі і проблеми дисципліни 

«Інтернет-технології та ресурси опрацювання 

консолідованої інформації» 

5 1 2 2 

2. Системи і технології інтернет-розвідки. 

Способи використання Інтернет-ресурсів для 

вирішення задач конкурентної розвідки в 

транспортній галузі. 

10 2 4 4 

Зм. модуль 2. Технології пошуку інформації в мережі Інтернет 

3. Етапи і тенденції розвитку World Wide Web 10 2 4 4 

4. Моніторинг інформаційного простору 12 2 4 6 

Зм. модуль 3. Методи аналізу та підвищення ефективності позиції сайтів. 

5. Аналіз ефективності роботи сайту.  12 2 4 6 

6. Методи аналізу та підвищення ефективності 

позиції сайтів. 
12 2 4 6 

Зм. модуль 4. Методи оптимізації опису та подання тематики сайта. 

7. Методи визначення та оптимізації тематики 

сайтів. 
12 2 4 6 

8. Сайти спільнот користувачів WWW. 10 2 4 4 

Опрацювання питань програми, які не 

викладаються на лекціях 
20   20 

Індивідуальне науково-дослідне завдання 77   77 

Усього годин за рік  180 15 30 135 

 

 

 

 

 

 

 



ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ 

№ Назва теми К. 

год. 

1. Дослідження ринку надання послуг Інтернету в Україні 2 

2. Дослідження системи адресацій 2 

3. Аналіз браузерів мережі Інтернет 2 

4. Аналіз інформаційної служби Інтернет FTP. Файлові архіви. 2 

5. Аналіз пошукових систем. Методи пошуку інформації в Інтернет 2 

6. Аналіз пошукових програм 2 

7. Аналіз пошукових каталогів в мережі Інтернет 2 

8. Аналіз порталів мережі Інтернет 2 

9. Аналіз електронних колекцій (бібліотек) в мережі Інтернет 2 

10. Аналіз національних інформаційних ресурсів України у мережі 2 

11. Оцінювання характеристик джерел інформації хмарнихтехнологій 2 

12. Підготовка інформаційно-аналітичного огляду конкретної галузі 2 

13. Оцінювання рейтингів представників еліти (ділової, наукової, 

політичної) за формальними характеристиками публікацій.  

2 

14. Моніторинг згадувань об’єктів (подій) у мережі Інтернет 2 

15. Моніторинг використання веб-ресурсу за допомогою сервісу Google 

Analytics 

2 

 Разом 30 

 

Індивідуальне науково-дослідне завдання 

 

№  

 

Етапи виконання роботи 

Термін 

(тижні) 

Кількість  

годин 

1. Вибір напряму дослідження 1 5 

2. Пошук і опрацювання літератури 2 10 

3. Формулювання та затвердження теми 1 2 

4. Складання плану роботи 2 10 

5. Поглиблений аналіз об’єкту дослідження 4 15 

6. Формування тексту роботи і списку літератури 4 25 

7. Оформлення пояснювальної записки та захист 2 10 

Всього    16                 77    

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

1. Матвієнко О. В. Консолідована інформація: навчальний посібник / О.В. 
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248 с. 



5. Федишин І.Б. Електронний бізнес та електронна комерція (опорний 

конспект лекцій для студентів напрямку «Менеджмент» усіх форм навчання) / І.Б. 

Федишин. – Тернопіль, ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016. – 97 с 
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Захарченко. – Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К.: Знання, 2014. – 599 с. 

8. Щедріна О.І. Інтернет-технології в бізнесі : навч. посіб. / О. І. Щедріна,. М. 

М. Агутін. — К. : КНЕУ, 2012. — 303 с. 

 

Електронні ресурси 

1. http://bankstatey.com/index.php?newsid=20732.  

2. http://bankstatey.com/index.php?newsid=19768.  

3. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mimi_2013_4_10. 

4. http://www.intuit.ru/department/internet/mwebtech/2/1.html  

Доступ до матеріалів щодо анотації лекцій, лабораторних робіт, тематики та 

методичних вказівок до виконання курсових робіт, самостійної роботи, питань до 

модульних контрольних робіт, підсумкового контролю та ін. можна отримати за 

посиланнями на сайті кафедри. 

 

4. ПОРЯДОК ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 
РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ ЗА МОДУЛІ 

Зм. модуль №1-2 Зм. модуль № 3-4 

М
а
х
  

к
-т

ь
 

б
а
л

ів
 

Вид навчальної роботи Мах к-ть 

балів 
Вид навчальної роботи 

Мах к-ть 

балів 

Виконання та захист 

лабораторних робіт  
20 Виконання та захист 

лабораторних робіт  
20 

 

Виконання модульної 

контрольної роботи № 1 
10 Виконання модульної 

контрольної роботи № 2 
10 

 

Усього за зм. модулем № 1 30 Усього за зм. модулем № 2 30  

За участь у наукових конференціях, семінарах, круглих столах, студентських олімпіадах 

і конкурсах – 0-10 балів додатково 

10 

Усього   60 

Екзамен 40 

Усього за семестр 100 

Модульна оцінка (максимальна кількість балів – 30) складається із: 

– виконання та захисту лабораторних робіт (максимальна кількість балів – 20); 

– модульної контрольної роботи (максимальна кількість балів – 10); 

Модульна контрольна робота МК1 та МК2 складається з 2 питань теоретичного 

курсу та 1 практичного завдання. Максимальна кількість балів –10. 

Наукова робота. Участь у наукових конференціях, семінарах, круглих столах, 

студентських олімпіадах і конкурсах протягом семестру. Максимальна кількість балів – 10. 

Екзамен (максимальна оцінка за екзамен – 40 балів). Екзаменаційне завдання 

складається з трьох питань теоретичного курсу та 1 практичного завдання.  

Максимальна кількість балів за кожне питання та завдання: 

– за повністю розкриту відповідь на питання та вірно виконане завдання студент 

одержує 10 балів; 

– якщо студент дав відповідь на питання і виконав завдання, допустивши не 

принципові помилки, студент одержує 7 балів; 



– якщо у відповіді не повністю розкрито сутність питання та допущені невірні 

тлумачення, студент одержує 3 бали; 

– якщо студент не надав відповідь на питання, не виконав завдання, або виконав 

завдання з принциповими помилками, – одержує 0 балів. 

Підсумкова оцінка з дисципліни визначається як сума балів за всі види навчальної 

діяльності. 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 
Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни 

 

5. ПОЛІТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Форми організації освітнього процесу, види навчальних занять і оцінювання 

результатів навчання регламентуються Положенням про організацію освітнього 

процесу в Національному транспортному університеті. 

Політика виставлення оцінок: кожна оцінка виставляється відповідно до 

розроблених викладачем та заздалегідь оголошених студентам критеріїв, а також 

мотивується в індивідуальному порядку на вимогу студента; у випадку не 

виконання студентом усіх передбачених навчальним планом видів занять 

(лабораторних робіт, курсової роботи) до екзамену він не допускається; пропущені 

заняття обов’язково мають бути відпрацьовані.  

Відвідування є обов'язковим (за винятком випадків, коли існує поважна 

причина, наприклад, хвороба чи дозвіл працівників деканату). Якщо студент не 

може бути присутніми на заняттях, він все одно несете відповідальність за 

виконання завдань, що проводились в комп’ютерному класі.  

Порядок зарахування пропущених занять. Відпрацювання пропущеного 

заняття з лекційного курсу здійснюється шляхом підготовки і захисту реферату за 

відповідною темою у вигляді презентації. Захист реферату відбувається відповідно 

до графіку консультацій викладача, з яким можна ознайомитись на кафедрі. 

Відпрацювання пропущеного лабораторного заняття здійснюється шляхом 

самостійного виконання завдання і його захисту відповідно до графіку консультацій. 

Політика академічної поведінки та доброчесності: конфліктні ситуації мають 

відкрито обговорюватись в академічних групах з викладачем, необхідно бути 

взаємно толерантним, поважати думку іншого. Плагіат та інші форми нечесної 

роботи неприпустимі. Всі індивідуальні завдання та курсову роботу студент має 

виконати самостійно із використанням рекомендованої літератури й отриманих 

знань та навичок. Цитування в письмових роботах допускається тільки із 

відповідним посиланням на авторський текст. Недопустимі підказки і списування у 

ході захисту лабораторних робіт, на контрольних роботах, на іспиті. 

Норми академічної етики: дисциплінованість; дотримання субординації; 

чесність; відповідальність; робота в аудиторії з відключеними мобільними 

http://vstup.ntu.edu.ua/pro_orhanizatsiyu_osvitnoho_protsesu.pdf
http://vstup.ntu.edu.ua/pro_orhanizatsiyu_osvitnoho_protsesu.pdf


телефонами. Повага один до одного дає можливість ефективніше досягати 

поставлених командних результатів. При виконанні лабораторних робіт студент 

може користуватися ноутбуками. Проте під час лекційних занять та обговорення 

завдань лабораторних робіт не слід використовувати ноутбуки, смартфони, 

планшети чи комп’ютери. Це відволікає викладача і студентів групи та 

перешкоджає навчальному процесу. Якщо ви використовуєте свій ноутбук чи 

телефон для аудіо- чи відеозапису, необхідно заздалегідь отримати дозвіл 

викладача.  

Дотримання академічної доброчесності студентів й викладачів 

регламентується Положення про систему забезпечення академічної доброчесності 

педагогічними, науково-педагогічними, науковими працівниками та здобувачами 

вищої освіти в Національному транспортному університеті  

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти. 

http://vstup.ntu.edu.ua/polozhennyantu_dobroch.pdf
http://vstup.ntu.edu.ua/polozhennyantu_dobroch.pdf
http://vstup.ntu.edu.ua/polozhennyantu_dobroch.pdf
http://www.ntu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/02/yakist-osviti-ntu.pdf
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