НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
ІМЕНІ Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
Кафедра загальнонаукових та інженерних дисциплін факультету забезпечення оперативно-службової діяльності

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ООК 06 «ІНФОРМАТИКА»
ОПП «Психологія»

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)
Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність: 053 Психологія
Форма навчання: денна

АНОТАЦІЯ КУРСУ
В межах дисципліни підготовка висококваліфікованого офіцера тактичного рівня та бакалавра психології здійснюється шляхом
опанування знаннями, вміннями та навичками щодо практичного використання основних понять логіки та електронно-обчислювальної
техніки при виконанні службових обов'язків, а також розв'язанні фахово-орієнтованих завдань та завдань охорони державного кордону.
Курсант, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен:
знати:
- основні поняття та закони логіки;
- базові поняття технічного та програмного забезпечення обчислювальних систем;
- відомості про класифікацію та принципи побудови комп’ютерних мереж, принципи забезпечення інформаційної безпеки;
- відомості про системи керування базами даних;
- базове та прикладне програмне забезпечення для виконання задач оперативно-службової діяльності;
вміти:
- застосовувати основні поняття та закони логіки до вирішення фахово-орієнтованих задач;
- налаштовувати основні параметри та пристрої обчислювальної системи;
- передавати та зберігати інформацію в комп’ютерній мережі із забезпеченням необхідного рівня її захисту;
- застосовувати базове та прикладне програмне забезпечення для виконання задач оперативно-службової діяльності;
ознайомитись:
- з перспективами розвитку обчислювальної техніки, можливостями її застосування в охороні кордону.
ВИКЛАДАЧІ:
згідно форми А-4.03
ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.
Математика, фізика.
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.
Клас інформаційних технологій.
Програмне забезпечення: базовий пакет Microsoft Office, прикладне програмне забезпечення відповідно до спеціальності.

ТРИВАЛІСТЬ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ КУРСУ

Форми
підсумкового
контролю

Загальна

Усього аудиторних занять

практичні заняття

лабораторні заняття

контрольні роботи

підсумковий контроль

1
І
Усього за
дисципліну

3

90

60

14

22

18

2

4

30

+

3

90

60

14

22

18

2

4

30

+

Основні методи навчання: МН1.1; МН1.3; МН1.5; МН2.1; МН3.1; МН3.2; МН3.6; МН4.1; МН4.2.
Основні методи контролю навчальних досягнень:

МК1.2; МК2.3, МК2.4; МК2.5; МК3.2; МК4.1; МК4.3.

Диференційований залік

Екзамен

Самостійна робота

курсова робота (проект)

ІРГР

звіт з ІР та СР (конспект)

реферат

Індивідуальна робота

Усього

курсові роботи (проекти)

індивідуальні заняття

групові заняття

лекції

Аудиторна робота

Залік

Кількість кредитів ЄКТС

Семестр

Курс

Кількість годин

КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА КОНТРОЛЬ РІВНЯ ЇХ ДОСЯГНЕННЯ КУРСАНТАМИ
Шифр

Компетентність

Методи контролю

Загальні компетентності
ЗК-3

Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій

МК2.3, МК2.4; МК2.5; МК4.1; МК4.3.

Фахові компетентності спеціальності
ФК-4

Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати МК2.3, МК2.4; МК2.5; МК2.7; МК3.2;
МК4.1; МК4.3.
та узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел
Професійні (військово-прикордонні) компетентності

ВК-8

Застосовувати засоби зв’язку та програмно-технічні комплекси, що
стоять на озброєнні Державної прикордонної служби України, в МК2.3, МК2.4; МК2.5; МК2.7; МК3.2;
оперативно-службовій діяльності підрозділів охорони державного МК4.1; МК4.3.
кордону

ПРОГРАМНІ
КУРСАНТАМИ

РЕЗУЛЬТАТИ

НАВЧАННЯ,

МЕТОДИ

НАВЧАННЯ

ТА

КОНТРОЛЬ

РІВНЯ

ЇХ

ДОСЯГНЕННЯ

Шифр

Програмні результати навчання

Методи навчання

Оцінювання

ПРН-3

Здійснювати пошук інформації з різних джерел для
вирішення професійних завдань за допомогою
державної та іноземної мов, в т.ч. з використанням
інформаційно-комунікаційних технологій

МН1.1; МН1.3; МН1.5;
МН2.1; МН3.1; МН3.2;
МН3.6; МН4.1; МН4.2.

МК2.3, МК2.5; МК4.1; МК4.3.

ПРН-8

Презентувати результати власних досліджень усно /
письмово для фахівців і нефахівців

МН1.1; МН1.3; МН1.5;
МН2.1; МН3.1; МН3.2;
МН3.6; МН4.1; МН4.2.

МК2.3, МК2.5; МК4.1; МК4.3.

МН1.1; МН1.3; МН1.5;
МН2.1; МН3.1; МН3.2;
МН3.6; МН4.1; МН4.2.

МК2.3, МК2.5; МК4.1; МК4.3.

МН1.1; МН1.3; МН1.5;
МН2.1; МН3.1; МН3.2;
МН3.6; МН4.1; МН4.2.

МК2.3, МК2.5; МК4.1; МК4.3.

ВРН 2

ВРН-8

Управляти загальновійськовими та прикордонними
підрозділами (прийняття рішення, планування,
мотивація та контроль) в ході повсякденної та
оперативно-службової діяльності, бойових дій у
різних умовах обстановки з використанням засобів
зв’язку та телекомунікацій
Вміти
організовувати
зв'язок
на
ділянці
відповідальності прикордонного підрозділу з
дотриманням усіх вимог до надійності, захищеності
та стійкості зв’язку із застосуванням сучасних
технологій зв’язку і передачі даних.

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ
№
з/п

Найменування
тем

Логіка

1.

Кількість
годин на
тему

Номери тем, занять та
кількість годин

Номери, вид занять та кількість годин

1

2

3

4

5

6

7

8

Л2

Пз2

Л2

Пз2

Л2

Пз2

Л2

Пз2

9

Місяці
10

11

12

16

13

14

15

09

Мк2
Модульний контроль

2.

3.

Основи
застосування
інформаційних
технологій
Застосування
інформаційних
технологій у галузі
психологічних
досліджень

2

10

Л2

Пз2

Л2

Пз2 Пз2 Лз2

28

Л2

Пз2 Лз2

Лз4

Лз2

Лз4
11

Пз2

Лз2

Пз2 Лз2

Пз2
12

10

Кількість
годин

1/1Л(2); 1/2Пз(2);
1/3Л(2); 1/4Пз(2);
1/5Л(2); 1/6Пз(2);
1/7Л(2); 1/8Пз(2);
Мк(2); 2/1Л(2)
2/2Пз(2); 2/3Л(2);
2/4Пз(2); 2/5Пз(2);
2/6Лз(2); 2/7Л(2);
2/8Пз(2)
2/9Лз(2); 2/10Лз(4);
2/11Лз(2); 2/12Лз(4);
3/1Пз(2)

20

14

14

3/2Лз(2); 3/3Пз(2);
3/4Лз(2);3/5Пз(2);
Дз(4)

12

Дз4
Диференційований залік

Всього

4

60

Всього

60

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
№
теми

№
заняття

Вид навчальних
занять, завдань

Кількість
годин

Найменування тем та навчальні питання занять

Література

1

2

3

4

6

1

Лекція

20
2

5
1 курс
І СЕМЕСТР
ЛОГІКА

2

Практичне заняття

2

3

Лекція

2

4

Практичне заняття

2

5

Лекція

2

6

Практичне заняття

2

7

Лекція

2

8

Практичне заняття

2

Самостійна робота

1

Контрольна робота

[2.1] ст. 7-61

4

Предмет та основні поняття логіки.
1. Предмет та значення логіки.
2. Сутність та види понять.
3. Операції з поняттями.
Виконання логічних операцій з поняттями.
1. Розв’язування задач на основні поняття логіки.
Судження, логіка висловлювань та предикатів.
1. Загальна характеристика судження.
2. Класифікація суджень.
3. Логіка висловлювань.
4. Логіка предикатів.
Виконання дій із судженнями та їх класифікація.
1. Розв’язування задач на логіку висловлювань та логіку предикатів.
Основні закони логіки.
1. Загальна характеристика законів логіки.
2. Основні закони логіки.
Виконання дій із висловлюваннями за основними законами логіки.
1. Розв’язування задач на основні закони логіки.
Основи логічного та доказового мислення.
1.Умовиводи та їх види.
2. Гіпотези.
3. Доведення і спростування.
Побудова умовиводів, гіпотез та доведень.
1. Розв’язування задач на побудову умовиводів, гіпотез та доведень.
Мистецтво полеміки.

2

Модульний контроль

[2.1]

ОСНОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
[1.1] – [1.3]
Особливості будови та технічної експлуатації засобів обчислювальної техніки.
1. Роль інформаційних технологій в діяльності ДПСУ.
[2.2] ст. 9-74
2. Загальна будова обчислювальної системи та принципи її роботи, техніка безпеки при роботі з
обчислювальною технікою.
3. Базові принципи роботи з програмним забезпеченням обчислювальних систем.
[2.2] ст. 9-74
Обслуговування обчислювальної системи.
1.Налаштування основних параметрів та пристроїв обчислювальної системи.
[3.2] № 2.5

1

Лекція

38
2

2

Практичне заняття

2

2

[3.1] ст. 56 №8, ст. 57 №18(б)
[2.1] ст. 62-92

[3.1] ст. 110 №4, ст. 111 №8(а,б)
[2.1] ст. 93-102
[3.1] ст. 128 №3, ст. 130 №7
[2.1] ст. 103-236

[3.1] ст. 284 №5(и,і)
[3.1] ст. 303-325

№
теми

2

№
заняття

Вид навчальних
занять, завдань

Кількість
годин

3

Лекція

2

4

Практичне заняття

2

5

Практичне заняття

2

6

Лабораторне заняття

2

7

Лекція

2

8

Практичне заняття

2

9
10
11
12

Лабораторне заняття
Лабораторне заняття
Лабораторне заняття
Лабораторне заняття

2
4
2
4

Самостійна робота

10

3

26
1

Практичне заняття

2

2
3

Лабораторне заняття
Практичне заняття

2
2

4

Лабораторне заняття

2

5

Практичне заняття

2

Самостійна робота
Диференційований залік
Разом за І семестр
Разом за 1 курс
Усього за дисципліну

16
4
90
90
90

Найменування тем та навчальні питання занять

Література

Телекомунікаційні аспекти застосування обчислювальної техніки та основи інформаційної
безпеки.
1. Загальні принципи будови і функціонування глобальних та локальних комп’ютерних мереж.
2. Основні сервіси комп’ютерних мереж.
3. Принципи забезпечення інформаційної безпеки.
Використання комп’ютерної мережі.
1. Налаштування та використання сервісів локальної мережі.

[2.2] ст. 85-94, 277-289
[2.3] ст. 244-262

Застосування обчислювальної техніки до вирішення фахово-орієнтованих задач.
1. Правила створення документації із використанням текстових редакторів.
2. Застосування електронних таблиць до вирішення фахово-орієнтованих задач.
3. Принципи використання графічних редакторів.
Виконання фахово-орієнтованих задач із застосуванням обчислювальної техніки.
1. Розв’язування фахово-орієнтованих задач із застосуванням пакету офісних програм.
Створення та редагування службової документації із використанням текстових редакторів.
Проведення оперативно-тактичних розрахунків із використанням електронних таблиць.
Редагування графічних об’єктів.
Представлення інформаційного забезпечення службової діяльності за допомогою графічних
редакторів.
Пошук та усунення неполадок в мережі. Використання віддаленого доступу в мережу.
Підключення до безпровідної мережі. Новинки в галузі інформаційно-телекомунікаційних
технологій.

[2.2] ст. 119-255

[2.2] ст. 277-289
[2.3] ст. 244-262
[3.2] № 4.17
[2.2] ст. 85-94
Протидія шкідливому програмному забезпеченню.
1. Налаштування засобів інформаційної безпеки.
[3.2] № 5.7
Виконання завдань по створенню, передачі та збереженню інформації в комп’ютерній мережі [2.2] ст. 85-94, 277-289
[2.3] ст. 244-262
із забезпеченням необхідного рівня захисту інформації.

ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ГАЛУЗІ ПСИХОЛОГІЧНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ
Системи керування базами даних.
1. Створення та робота з базами даних.
Застосування систем керування базами даних до вирішення фахово-орієнтованих задач.
Програмне забезпечення психологічних досліджень.
1. Налаштування та використання програмного забезпечення психологічних досліджень.
Застосування програмного забезпечення психологічних досліджень до вирішення фаховоорієнтованих задач.
Мережеві сервіси психологічних досліджень.
1. Налаштування та використання мережевих сервісів психологічних досліджень.
Комп’ютерне піратство та методи боротьби з ним.

[2.2] ст. 119-255
[3.2] № 6.3, № 7.12
[2.2] ст. 119-137
[2.2] ст. 138-159
[2.2] ст. 160-198
[2.2] ст. 199-255
[2.2] ст.277-299

[2.2] ст. 431-485
[3.2] №8.5
[2.2] ст. 431-485
[2.2] ст. 290-326
[2.2] ст. 290-326
[2.2] ст. 290-326
[2.2]
[1.1] – [1.3], [2.1], [2.2], [2.3]

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
1. Нормативно-правові акти
1.1. Закон України від 3 квітня 2003 року №661-IV “Про Державну прикордонну службу”.
1.2. Наказ Голови Держприкордонслужби № 663 від 10.09.04 „Про затвердження Порядку функціонування, застосування та
використання Інтранет-мережі Державної прикордонної служби України“
1.3. «ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ В КАБІНЕТАХ ІНФОРМАТИКИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ СИСТЕМИ
ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ» Затверджено Наказом Держком України з нагляду за охороною праці. Наказ №81 від 16.03.2004р.
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України за № 620/9219 від 17.05.2004 р
2. Базова література
2.1. Жеребкін В. Є. Логіка: підручник. – К.: Знання, 2006. – 255 с.
2.2. Войтюшенко Н.М., Остапець А.І. Інформатика і комп’ютерна техніка: навч. пос. для студ. внз. – К.: Центр учбової літератури,
2009. – 564 с.
2.3. Желдак А.А., Савченко О.О., Катеринчук І.С. та ін. Інформатика та інформатизація : навч. посіб. – Хмельницький: Видавництво
НАПВУ, 2001. – 268 с.
3. Допоміжна література
3.1. Тофтул М.Г. Логіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Вид. центр «Академія», 2002. – 368 с.
3.2. Руденко В. Д., Макарчук О. М., Патланжоглу М. О. Практичний курс інформатики. – К.: “Фенікс”, 1997 – 304 с.
4. Інформаційні ресурси в інтернет (інтранет)
4.1. Сайт бібліотеки: 10. 241. 24. 195
4.2. Модульне середовище [Електронний ресурс] – <http://10.241.24.9/>.
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ПОЛІТИКА КУРСУ («ПРАВИЛА ГРИ»)
Середовище в аудиторії є творчим, відкритим до конструктивної критики.
Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлені терміни. Якщо здобувач вищої освіти був відсутній на
заняттях з будь-якої причини, він/вона відпрацьовують навчальні питання та завдання в часи самостійної підготовки та у встановлені
викладачем терміни обов’язково звітують про опанування ними навчального матеріалу. Курсанти, які пропустили більше 30% з тих занять,
де було передбачено оцінювання, одержали середньоарифметичну з поточних оцінок нижче 2,60, тобто менше 70% позитивних оцінок від
загальної кількості, не відзвітували за індивідуальну та самостійну роботу, до семестрового контролю не допускаються.
У разі коли курсант не виконав умови допуску до складання семестрового контролю, завчасно, але не пізніше трьох робочих днів до
складання семестрового контролю, рішенням кафедри йому встановлюється індивідуальний термін ліквідації заборгованості. Якщо курсант
(слухач, студент) не ліквідовує заборгованість у визначений кафедрою термін, то він вважається таким, що не виконав вимоги ро бочої
програми навчальної дисципліни і в відомості обліку успішності, в графі «підсумкова оцінка», йому виставляється оцінка «незадовільно» за
національною шкалою, 50 балів за 100-бальною шкалою і FХ – за шкалою ЄКТС. При повній відсутності позитивних поточних оцінок, за
визначені звітності, і не ліквідації заборгованості у визначений кафедрою термін, курсанту (слухачу, студенту) курс з навчальної дисципліни
не зараховується і в графі «підсумкова оцінка», йому виставляється оцінка «недопущений» за національною шкалою, 17 балів за 100бальною шкалою і F за шкалою ЄКТС. В такому випадку курсант (слухач, студент) представляється на засідання Вченої ради факультету,
академії і йому пропонується пройти повний курс повторно. У разі відмови розглядається питання про його відрахування з академії.
Дотримання академічної доброчесності
Під час навчання учасники освітнього процесу зобов'язані дотримуватися академічної доброчесності: етичних принципів та
визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової
(творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.
Дотримання академічної доброчесності науково-педагогічним складом передбачає:

посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;

дотримання норм законодавства про авторське право;

надання достовірної інформації про результати досліджень та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;

контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти.
Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:

самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з
особливим освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їх індивідуальних потреб і можливостей);

посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;

дотримання норм законодавства про авторське право;

надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності.
За порушення академічної доброчесності учасники освітнього процесу закладу вищої освіти можуть бути притягнені до такої
академічної відповідальності.
Нормативно-правове забезпечення: https://nadpsu.edu.ua/osvita/normatyvno-pravove-zabezpechennia/.

Додаток А
Методи навчання та методи контролю навчальних досягнень
Шифр

Метод навчання

1. Словесні методи
МН 1.1
Лекція
МН 1.2
Розповідь
МН 1.3
Пояснення
МН 1.4
Бесіда
МН 1.5
Інструктаж
МН 1.6
Дискусія
МН 1.7
Диспут
2. Наочні методи
МН 2.1
Демонстрація
МН 2.2
Ілюстрація
МН 2.3
Спостереження
3. Практичні методи
МН 3.1
Лабораторна робота
МН 3.2
Практична робота
МН 3.3
Пробні вправи
МН 3.4
Творчі вправи
МН 3.5
Усні вправи
МН 3.6
Практичні вправи
МН 3.7
Графічні вправи
МН 3.8
Технічні вправи
МН 3.9
Групові вправи
4. Методи самостійного та індивідуального навчання
МН 4.1
Рецептивний
МН 4.2
Репродуктивний
МН 4.3
Евристичний
МН 4.4
Дослідницький

Шифр

Метод контролю навчальних досягнень

1. Попередній контроль
МК 1.1
Вибірковий усний
МК 1.2
Фронтальний письмовий
МК 1.3
Фронтальний тестовий
МК 1.4
Фронтальний проблемний
2. Поточний контроль
МК 2.1
Вибірковий усний
МК 2.2
Колоквіум
МК 2.3
Контрольна робота
МК 2.4
Тестування
МК 2.5
Захист звіту з лабораторної роботи
МК 2.6
Захист звіту з практичної роботи
МК 2.7
Індивідуальна розрахункова робота
МК 2.8
Реферат
3. Рубіжний контроль
МК 3.1
Фронтальний письмовий
МК 3.2
Фронтальний тестовий
МК 3.3
Фронтальний проблемний
4. Підсумковий контроль
МК 4.1
Усний
МК 4.2
Письмовий
МК 4.3
Тестовий
МК 4.4
Проблемний

