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1. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета вивчення дисципліни – набуття ключових фахових 

компетентностей, формування теоретичних і практичних знань про технологій 

роботи в глобальних мережах, зокрема в мережі Інтернет. Знання структури та 

можливостей глобальної мережі Інтернет, консолідації даних у глобальному 

інформаційному середовищі, сучасних технологій пошуку інформації, 

інформаційно-комунікаційних технологій, проблем інформаційної безпеки та 

інтелектуальної власності в Інтернет. Отримання навиків інформаційно-

комунікаційної діяльності в соціальних медіа, використання хмарних 

технологій при роботі з консолідованою інформацією, отримання знань 

використання технологій та інструментів глобальної мережі для сучасних PR-

комунікацій. 

Предметом вивчення дисципліни є глобальна мережа Інтернет та 

соціальні медіа як нова форма комунікації. 

Завдання  вивчення дисципліни: 

 ознайомлення зі структурою та можливостями глобальної мережі 

Інтернет, можливістю консолідації даних у глобальному 

інформаційному середовищі, сучасними технологіями пошуку 

інформації в найбільш популярних пошукових системах світу: Google, 

Yahoo!, Bing, Baidu та метапошукових системах: Yippy, Dogpile, 

Mamma, Search, питаннями інформаційної безпеки та інтелектуальної 

власності в мережі; 

 опанування інформаційно-комунікаційними технологіями аналітичної 

діяльності в соціальних медіа та формування у студентів цілісного 

погляду на можливості та загрози соціальних медіа як нової форми 

комунікації; 

 вивчення впливу глобальної мережі Інтернет та соціальних медіа на 

соціальні процеси та на формування ментальності та соціальної 

свідомості громадян; 

 отримання навиків використання соціальних медіа в державних та 

політичних комунікаціях, в сфері бізнесу, в бібліотечній та освітній 

сферах; 

 набуття практичних навичок роботи з інформаційними технологіями та 

інструментами в соціальних медіа для здійснення сучасних PR-

комунікацій. 

 формування у студентів вміння використовувати хмарні технології та 

Google-сервіси при роботі з консолідованою інформацією на 

виробництві  та в бібліотечній і архівній справі. 

Мова викладання: українська. 

  



2. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

Навчальна дисципліна «Інформаційні технології глобальних мереж» 

покликана допомогти студенту отримати: 

 знання можливостей консолідації даних у глобальному інформаційному 

середовищі, сучасних технологій пошуку інформації, необхідної для 

аналітичної діяльності, в найбільш популярних пошукових системах 

світу: Google, Yahoo!, Bing, Baidu та метапошукових системах: Yippy, 

Dogpile, Mamma, Search; 

 розуміння проблем інформаційної безпеки та інтелектуальної власності 

в мережі, інформаційно-комунікаційних технологій в соціальних медіа 

для аналітичної діяльності, можливостей та загроз соціальних медіа як 

нової форми комунікації;  

 уміння використовувати соціальні медіа та їх інструменти в державних 

та політичних комунікаціях, в сфері бізнесу, в бібліотечній та освітній 

сферах та для здійснення PR-комунікацій; 
 здатність використовувати хмарні технології та Google-сервіси при 

роботі з консолідованою інформацією на виробництві  та в бібліотечній 

і архівній справі.  
 

КОМПЕТЕНТНОСТІ 

 

Інтегральна компетентність (ІНТ)  

 

Здатність розв’язувати складні завдання та практичні проблеми у 

інформаційній, бібліотечній та архівній сфері або у процесі навчання, що 

передбачає проведення дослідження та/або здійснення інновацій та 

характеризуються невизначеністю умов та вимог. 

 

Загальні компетентності 

 

ЗК05.  Здатність здійснювати управління комплексними діями або 

проектами.  

 

Фахові компетентності 

 

ФК05. Здатність відстежувати тенденції розвитку предметної сфери шляхом 

проведення аналізу інформаційних потоків та масивів. 

ФК06. Здатність застосовувати комп’ютерні технології з метою вдосконалення 

професійної діяльності та розуміти принципи проектування та 

функціонування автоматизованих баз даних, семантичного вебу, веб-сервісів 

та соціальних медіа. 

 

  



Фахові компетентності освітньої програми «Консолідована інформація» 

Інноваційна, аналітична та експертна діяльність: 

 

ФКС03. Здатність здійснювати інформаційну, інформаційно-аналітичну та 

аналітико-прогностичну підтримку, автоматизацію й оптимізацію усіх видів 

робіт з консолідованою інформацією 

 

Науково-дослідна діяльність 
 

ФКС04. Здатність аналізувати і систематизувати інформацію, обирати, 

застосовувати і вдосконалювати технології збирання даних.  

 

Виробничо-технологічна діяльність 

 
 

ФКС12. Здатність здійснювати інформаційний моніторинг. 

 

Програмні результати навчання за загальними та загально-

професійними компетентностями (ПРН) 

Дисципліна «Інформаційні технології глобальних мереж» передбачає: 

ознайомлення зі структурою та можливостями глобальної мережі Інтернет, 

можливістю консолідації даних у глобальному інформаційному середовищі, 

сучасними технологіями пошуку інформації в найбільш популярних 

пошукових системах світу: Google, Yahoo!, Bing, Baidu та метапошукових 

системах: Yippy, Dogpile, Mamma, Search, оволодіння питаннями 

інформаційної безпеки та інтелектуальної власності в мережі; опанування 

інформаційно-комунікаційними технологіями аналітичної діяльності в 

соціальних медіа; використання соціальні медіа та їх інструментів в державних 

та політичних комунікаціях, в сфері бізнесу, в бібліотечній та освітній сферах 

та для здійснення PR-комунікацій; використовувати хмарні технології та 

Google-сервіси при роботі з консолідованою інформацією на виробництві та в 

бібліотечній і архівній справі. 
 

За загальними та загально-професійними компетентностями (ПРН) 

студенти повинні демонструвати  наступні результати навчання: 

ПРН02 - Розробляти моделі предметної галузі, застосовувати принципи 

проектування автоматизованих баз даних, семантичного вебу, веб-сервісів та 

соціальних медіа в інформаційній діяльності. 

 

За спеціалізовано-професійними компетентностями студенти 

повинні демонструвати  наступні результати навчання: 
 

ПРНС09 - 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 

ПРНС11 - Проектувати, реалізовувати, тестувати, упроваджувати, 

супроводжувати й експлуатувати програмні засоби роботи зі знаннями, 

включаючи засоби представлення, анотування і пошуку знань у мережі. 
 

 

МІСЦЕ ДИСЦИПЛІНИ В ПРОГРАМІ НАВЧАННЯ  
 

Пререквізити  

 

 

 

 

 

 

 

 

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.: 75 

Підготовка до аудиторних занять 30 

Підготовка до контрольних заходів 4 

Виконання індивідуальних завдань 27 

Опрацювання питань програми, які не викладаються на 

лекціях 

10 

Підготовка до іспиту 4 

Всього: 
120 

(4 кредита) 

Форма підсумкового контролю Іспит 

ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 

ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

№ Найменування 

1. Опорний конспект лекцій 

2. Навчальні посібники  

  

  

  

  

 

Маркетинг 

інформаційних 

продуктів 
 

Web-технології та 

Web-дизайн 
ПР-технології  

 

Інформаційні 

технології глобальних 

мереж 



3. Силабус 

4. Завдання для індивідуальної роботи 

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 

усьог

о 

у тому числі 

Лекц

ії 
лабор. 

самостійн

а робота 

Модуль 1. Структура та можливості глобальної мережі Інтернет. 

Консолідація даних у глобальному інформаційному середовищі Сучасні 

технології пошуку інформації. Інформаційно-комунікаційні технології  в 

мережі. 

Змістовий модуль 1.  

Консолідація даних у глобальному інформаційному середовищі. 

Інформаційна безпека та інтелектуальна власність в Інтернет. Сучасні 

технології пошуку інформації в Internet. 

1. Комп'ютерні мережі. Поняття 

глобальної мережі, її характеристики та 

можливості. Структура мережі Інтернет.  

2,5 1 1 2,5 

2. Консолідація даних у глобальному 

інформаційному середовищі 
1 0,25 0,25 2,5 

3. Ефективність сайтів. Тематичні 

характеристики Веб-сайту.  
1,5 0,5 0,5 2,5 

4. Інформаційна безпека в контексті 

розвитку сучасних інформаційних 

технологій в глобальній мережі. 

1,25 0,25 0,5 3,5 

5. Інтелектуальна власність в 

Інтернет. Особливості ІВ в глобальному 

середовищі. Об’єкти ІВ. Методи захисту 

ІВ. Методи коректного використання 

чужої ІВ в Інтернет. Реєстрація ресурсів в 

Інтернет  Підготовка ресурсу до 

реєстрації. 

1,25 0,25 0,5 1,5 

6. Сучасні технології пошуку 

інформації у глобальній мережі  Internet. 

Пошукові системи світу:  Google,  Yahoo!, 

Вing, Baidu. Алгоритми пошуку в 

пошукових системах: простий пошук, 

розширений пошук та контекстний пошук 

2 0,5 1 1,5 

7. Метапошукові системи: Yippy, 

Dogpile, Mamma, Search. Робота з 
1 0,25 0,5 1,25 



пошуковими службами, основаними на 

індексних базах даних. 

Змістовий модуль 2. Інформаційно-комунікаційні технології  в глобальній 

мережі Інтернет. Соціальні медіа.  

1.Інформаційні технології в соціальних 

медіа. Види сучасних соціальних медіа як 

нової форми комунікації. Можливості та 

загрози соціальних медіа. 

2 0,5 0,5 2  

2.Вплив глобальної мережі Інтернет та 

соціальних медіа на соціальні процеси та 

на формування ментальності та соціальної 

свідомості громадян. 

2,5 0,5 1 2 

3. Соціальні медіа у державних та 

політичних комунікаціях. 
4,5 1 1,5 2 

4.Соціальні медіа у сфері бізнесу. Роль 

соціальних медіа в гуманітарно-

культурній сфері.  

7,5 1,5 2 4 

5.Використання соціальних медіа в 

бібліотечній та освітній сферах 
4,5 1 1,5 2 

Модуль 2. Інформаційні технології та інструменти для сучасних PR-

комунікацій в глобальній мережі Інтернет та соціальних медіа. Використання 

хмарних технологій в глобальній мережі Інтернет. Google-сервіси при роботі 

з консолідованою інформацією. 

Змістовий модуль 3. Інформаційні технології та інструменти для сучасних 

PR-комунікацій в глобальній мережі Інтернет та соціальних медіа. 

1. Основні завдання сучасних PR-

комунікацій у суспільстві. 
5 1 2 2 

2.Інструмент PR 2.0 для підвищення 

ефективності PR-діяльності. 
3,75 1 0,75 2 

3. Інструмент Google ads в зв’язках з 

громадськістю та в рекламі. 
3,75 1 0,75 2 

4. Стратегії SMM в сучасному 

маркетингу. 
5,5 0,5 2 3 

5.SMM – стратегії в маркетингових 

мережевих комунікаціях для просування 

PR-проектів. 

6 1 2 3 

Змістовий модуль 4. Використання хмарних технологій в глобальній мережі 

Інтернет. Google-сервіси, їх характеристика та специфіка використання при 

роботі з консолідованою інформацією. 

1. Електронна пошта Gmail. 

Використання хмарного сховища  Google 

Drive. 

8,25 1,25 2,5 2 

2. Створення і редагування Google 

документів. 
3 0,5 0,25 2 



3. Інструмент для систематизації, 

впорядкування та аналізу інформації – 

Google Таблиці. 

11,5 0,5 2,5 2 

4. Групова комунікація і спільна робота 

над проектами, Google документами та 

Google презентаціями. 

7,5 1 2,5 2 

5. Створення опитувань для дослідження 

громадської думки, тестів для персоналу, 

швидкий аналіз результатів на основі 

діаграм з допомогою Google Форм. 

7,5 1 2,5 2,25 

Індивідуальні комплексні завдання    27 

Усього годин за семестр  120 15 30 75 

 

ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Комп'ютерні мережі. Поняття глобальної мережі, її 

характеристики та можливості. Структура мережі 

Інтернет. Ефективність сайтів. Тематичні 

характеристики Веб-сайту 

1 

2 Консолідація даних у глобальному інформаційному 

середовищі 
3,25 

3 Інформаційна безпека та інтелектуальна власність в 

контексті розвитку сучасних інформаційних технологій 

в глобальній мережі. 

3 

4 Сучасні технології пошуку інформації у глобальній 

мережі  Internet. Пошукові системи світу:  Google,  

Yahoo!, Вing, Baidu. Алгоритми пошуку в пошукових 

системах: простий пошук, розширений пошук та 

контекстний пошук 

1 

5 Метапошукові системи: Yippy, Dogpile, Mamma, Search. 

Робота з пошуковими службами, основаними на 

індексних базах даних. 

1 

6 Інформаційні технології в соціальних медіа. Вплив 

глобальної мережі Інтернет та соціальних медіа на 

соціальні процеси та на формування ментальності та 

соціальної свідомості громадян 

1,5 

7 Соціальні медіа у державних та політичних 

комунікаціях. Соціальні медіа у сфері бізнесу. Роль 

соціальних медіа в гуманітарно-культурній сфері. 

Використання соціальних медіа в бібліотечній та 

освітній сферах 

2 



8  Основні завдання сучасних PR-комунікацій у 

суспільстві. Інструмент PR 2.0 для підвищення 

ефективності PR-діяльності 

5 

9  Інструмент Google ads в зв’язках з громадськістю та в 

рекламі. 
2,25 

10  Стратегії SMM в сучасному маркетингу. SMM – 

стратегії в маркетингових мережевих комунікаціях для 

просування PR-проектів. 

2 

11 Використання хмарного сховища Google Drive. 

Створення і редагування Google документів. Google 

Таблиці для систематизації, впорядкування та аналізу 

інформації . 

2 

12 Групова комунікація і спільна робота над проектами, 

Google документами та Google презентаціями. 
2 

13 Створення опитувань для дослідження громадської 

думки, тестів для персоналу, швидкий аналіз 

результатів на основі діаграм з допомогою Google 

Форм. 

2 

 Всього 30 
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ресурс] ― Режим доступу : http://zakyiv.com/kms_news+stat+cat_id-

8+page-1+nums-73552.html 

6. Жежнич, П. І., «Консолідовані інформаційні ресурси баз даних та знань: 
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«Львівська політехніка», 2010. 212 с. 

7. Ілляшенко С.М. Сучасні тенденції застосування Інтернет-технологій у 

маркетингу. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2018. Т. 2, № 4. С. 64-

74 

8. Кравцова Е. Н. Маркетинг в социальных медиа. Бренд-менеджмент в 

XXI веке: Международная научно-практическая конференция 
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Web-технології. Хмарні технології. Методичні вказівки до виконання 

лабораторних робіт та самостійної роботи. К:НТУ, 2020, 69 с   

12. Пасічник В.В., Жежнич П.І., Кравець Р.Б., Пелещишин А.М., Тарасов 
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13. Радзіховська Ю. М. Функціонування PR-технологій та реклами в 

Інтернеті. Економіка і суспільство: Вип. №12 . 2017. С.315-318. 

 

4. ПОРЯДОК ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ ЗА МОДУЛІ 

 ЗМ1 

Т2 

ЗМ2 МК1 ЗМ1 

Т2 

ЗМ2 

Т2 

МК2 Іспит 

40 

Сума 

100 10 10 10 10 

10 

10 10 

Присутність на лекціях 1 1 1 1 

Присутність на ЛР 1 1 1 1 

Виконання та захист 

ЛР 

8 8 8 8 

 

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

– присутності студента на лекціях (максимальна кількість балів – 2); 

– присутності на лабораторних заняттях (максимальна кількість балів – 

2); 

– виконання та захисту лабораторних робіт (максимальна кількість балів – 

16); 

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

Модульна контрольна робота МК1 та МК2 складається з 2 теоретичних 

питань. Максимальна кількість балів за кожне завдання: 

– за повністю виконане завдання студент отримує 5 балів; 

– якщо завдання виконане не повністю та допущені невірні тлумачення, 

студент отримує 2 бали; 

– якщо завдання повністю не виконане або допущені принципові 

помилки, студент отримує 0 балів. 

Іспит (максимальна оцінка за іспит – 40 балів). Екзаменаційне завдання 

складається з 3 теоретичних питань.  

Максимальна кількість балів за кожне завдання: 

– за вірно виконане завдання студент отримує 13 балів; 

http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%89%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B8
http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B8


– якщо завдання виконане з допущенням не принципових помилок, 

студент отримує 9 балів; 

– якщо завдання виконане не повністю та допущені невірні тлумачення, 

студент отримує 4 бали; 

– якщо студент не виконав або виконав завдання з принциповими 

помилками, – отримує 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) до заліку  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 несе 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 

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


заняття здійснюється шляхом самостійного виконання завдання і його захисту 

відповідно до графіку консультацій викладача. 

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 лабораторні роботи та індивідуальні 

завдання 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 заліку. 

Норми академічної етики: дисциплінованість; дотримання 

субординації; чесність; відповідальність; робота в аудиторії з відключеними 

мобільними 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 Положенням про систему забезпечення академічної 

доброчесності педагогічними, науково-педагогічними, науковими 

працівниками та здобувачами вищої освіти в Національному транспортному 

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