
 

 

 

 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ  

імені адмірала Макарова 

 

Факультет економіки моря 
(повна назва підрозділу) 

 

Кафедра менеджменту 
(повна назва кафедри) 

 

Код РНПД 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Проректор з науково- 

педагогічної роботи НУК 

____________ Слободян С.О. 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Program of the Discipline 

 

ЦИФРОВА ГРАМОТНІСТЬ  
 

DIGITAL LITERACY 

рівень вищої освіти   перший (бакалаврський)    

                                перший (бакалаврський) / другий (магістерський) 

тип дисципліни     вибіркова     

                                                  обов’язкова / вибіркова 

мова(и) викладання    українська     

                                               українська / англійська 

 

 
«Big Data Management» syllabus is developed in the framework of ERASMUS+ CBHE project 

“Digitalization of economic as an element of sustainable development of Ukraine and  Tajikistan”  / DigEco 

618270-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP  

 

 
This project has been funded with support from the European Commission. This document reflects the views only of the author, and the Commission 

cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained there in. 

Цей проект фінансується за підтримки Європейської Комісії. Цей документ відображає лише погляди автора, і Комісія не несе 
відповідальності за будь-яке використання інформації, що міститься в документі. 

 

 

 

Миколаїв 2021 

 

  



 

 

 

 
 

Робоча програма навчальної дисципліни        

           Цифрова грамотність     
                                                                          (зазначається повна назва навчальної дисципліни) 

є однією із складових комплексної підготовки фахівців першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти 

 «____ » _____________ 2021 року. – 15 с . 
 

Розробник(и):  

Наталія Гришина, к.е.н., доцент кафедри менеджменту _____________ 

 

Проект робочої програми навчальної дисципліни «Цифрова грамотність» 

розглянуто на засіданні кафедри менеджменту 

Протокол № ____ від « ____ » _________ 2021 р.  

Завідувач кафедри к.е.н., доцент Сіренко І.В._____________ 

 

Проект робочої програми навчальної дисципліни «Цифрова грамотність» 

розглянуто Методичною радою факультету економіки моря 

Протокол № ____ від « ____ » ___________ 2021 р.  

Голова д.е.н., проф. Парсяк В.Н. _____________ 

 

Проект робочої програми навчальної дисципліни «Цифрова грамотність»  

погоджено з навчальним відділом  

Начальник відділу к.т.н., проф. НУК Лабарткава А.В. _____________ 

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Цифрова грамотність»  затверджена 

Науково-методичною радою НУК 

Протокол № ____ від « ____ » _________ 2021 р.  

Голова НМР НУК проф. Трушляков Є.І. ______________ 

 

 

 

 

© НУК, 2021 

© Гришина Н.В. 2021 
  



 

 

 

 
 

ЗМІСТ 

 

ВСТУП ..................................................................................................................... 4 

1. Опис навчальної дисципліни.............................................................................. 5 

2. Мета вивчення навчальної дисципліни ............................................................. 6 

3. Передумови для вивчення дисципліни ............................................................. 6 

4. Очікувані результати навчання .......................................................................... 6 

5. Програма навчальної дисципліни ...................................................................... 6 

Тематичний план навчальної дисципліни .................................................. 8 

Теми практичних занять ............................................................................... 9 

Самостійна робота ........................................................................................ 9 

Завдання для самостійної роботи ................................................................ 9 

Індивідуальне науково дослідне завдання .................................................. 9 

6. Засоби діагностики результатів навчання та методів їх демонстрування ..... 9 

7. Форми поточного та підсумкового контролю ................................................. 10 

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх 

оцінювання ........................................ Ошибка! Закладка не определена. 

Поточний модульний контроль у форму тестування .............................. 12 

Підсумковий контроль  ............................................................................... 13 

8. Критерії оцінювання результатів навчання .................................................... 13 

9. Засоби навчання ................................................................................................. 13 

10. Методи навчання……………………………………………………………..13 

11. Рекомендовані джерела інформації ............................................................... 13 

Основна література ..................................................................................... 13 

Допоміжна література ....................... Ошибка! Закладка не определена. 

Інформаційні ресурси в Internet ................................................................. 15 
 

 

 

  



 

 

 

 
 

ВСТУП 

 

                                                  Анотація 

Метою дисципліни «Цифрова грамотність» є формування у здобувачів 

вищої освіти сучасної системи теоретичних знань та практичних вмінь з 

використання цифрових технологій для доступу, організації, аналізу та оцінки 

актуальності та точності цифрової інформації; відповідної соціальної поведінки 

в цифровому середовищі, включаючи правові та етичні фактори, пов'язані з 

використанням цифрових технологій та контенту; заходів для захисту 

особистих даних та безпеки. 

Курс спрямований на формування у здобувачів вищої освіти 

компетентностей, зокрема з питань цифрових технологій для комунікацій, 

вміння працювати з даними, розробляти, редагувати та інтегрувати цифровий 

контент, використовувати цифрові технології для досягнення цілей у своєму 

особистому або професійному житті, захисту персональних даних та безпеки у 

цифровому середовищі. 

Ключові слова: цифрова інформація, цифрова безпека, цифрові 

технології та контент, аналіз та оцінка. 

 

Abstract 

The purpose of the discipline "Digital Literacy" is to form in higher education 

students a modern system of theoretical knowledge and practical skills in the use of 

digital technologies for access, organization, analysis and evaluation of the relevance 

and accuracy of digital information; appropriate social behavior in the digital 

environment, including legal and ethical factors related to the use of digital 

technologies and content; measures to protect personal data and security. 

The course aims to develop higher education competencies, including in digital 

technologies for communications, the ability to work with data, develop, edit and 

integrate digital content, use digital technology to achieve goals in their personal or 

professional life, personal data protection and security in digital environment. 

Keywords: digital information, digital security, digital technologies and 

content, analysis and evaluation. 

  



 

 

 

 
 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність (освітня 

програма), освітній рівень 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 4 Галузь знань  

-  
(шифр і назва) 

Вибіркова 

Модулів – 1 Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 - 

Електронний адрес 

РПНД на сайті 

Університету 

http://www.nuos.edu.ua/ 

students/osvita/ 

Спеціальність  
- 

(код та найменування) 
Освітня програма  

- 
(найменування) 

Семестр 

3 

Лекцій 

Індивідуальне науково- 

дослідне завдання 
- 

(назва) 

30 год. 

Практичні, 

семінарські 

30 год. Загальна кількість годин –

120 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

Освітній рівень: 

перший (бакалаврський) 

Самостійна робота 

60 год. 

аудиторних: 

семестр – 4 год.; 

 

Вид контролю: 

залік 

самостійної роботи:  

семестр – 6 год. 

Форма контролю: 

комбінована 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

2. Мета вивчення навчальної дисципліни 
 
Метою вивчення навчальної дисципліни «Цифрова грамотність» є 

формування у студентів таких компетентностей: 
- здатність до професійної роботи з даними, розробляти, редагувати та 

інтегрувати цифровий контент; 
- здатність використовувати цифрові технології для комунікації, 

поширення та обміну даними; 
- вміння ефективно інтегрувати цифрові технології у своєму особистому 

або професійному житті; 
- здатність до захисту та безпеки персональних даних у цифровому 

середовищі. 
 

3. Передумови для вивчення дисципліни 
Передумовами для вивчення дисципліни є:     

              
                                                (за винятком навчальних дисциплін 1 курсу 1 семестру) 

 

4. Очікувані результати навчання 
Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

студентів таких результатів навчання:  
- виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації 
щодо використання цифрових технологій; 
- розробляти практичні аспекти цифрової безпеки у мережі Internet; 
- виконувати комплексні завдання у цифровому середовищі; 
- застосовувати сучасні інформаційні технології для захисту інформації. 

 

5. Програма навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи цифрової грамотності.   
Тема 1. Дані та інформація, знання, мудрість.  
Сутність інформації, даних, знань. Класична DIKW-піраміда. Основні 

властивості інформації: корисність (цінність); об’єктивність; достовірність; 
повнота; точність; актуальність; оперативність; захищеність; розсіяність; 
зрозумілість, доступність, стислість, відповідність функціональним 
можливостям hi-tech аналітичних засобів: OLAP, Data Mining, Dashboards, KPI 
(Key Performance Indicators), Scorecard, Knowledge Management System, Text 
Mining, Expert System, тощо. Інформаційне суспільство (Information Societie). 
Суспільства знань (Knowledge Societies). Суспільства мудрості (Wisdom 
Societies). Література [3], [5], [6], [10]. 

Тема 2. Вступ до цифрового світу. 
Розвиток і основні тренди цифрового світу. Основні компоненти 

цифрового світу та економіки. Можливості та основні загрози цифрового світу. 
Позитивний вплив цифровізації. Основні загрози та ризики цифровізації. Рівень 
цифровізації економіки України. Національні програми та стратегії 



 

 

 

 
 

цифровізації. Інституційно-правове оформлення розвитку цифрової економіки в 
Україні. Література [6], [7], [8], [11]. 

Тема 3. Соціальні мережі, їх вплив на людину та суспільство. 
Сутність соціальних мереж. Види соціальних мереж. Функції соціальних 

мереж. Роль соціальних мереж при веденні бізнесу. Проблеми суспільної 
безпеки в процесі розвитку соціальних мереж. Позитивні і негативні тенденції 
розвитку глобальних соціальних мереж. Література [1], [11], [12]. 

Тема 4. Цифрова безпека.  
Захист персональних даних. Поняття безпеки інформаційних систем. 

Програми і технології захисту інформаційних систем. Принципи безпечної 
роботи при застосуванні цифрових технологій. Ергономічні принципи роботи в 
епоху цифрових технологій. Комп’ютерна злочинність. Історія та протидія 
фішингу. Фішингові технології. Література [6], [9], [13]. 

Змістовий модуль 2. Сучасні технології  та практичні аспекти 
цифрової грамотності. 

Тема 5. Торгові майданчики та основи безпечних цифрових платежів. 
Поняття та ключові характеристики електронних торгових майданчиків. 

Функції електронних торгових майданчиків. Види і структура електронних 
торгових майданчиків. Вертикальні (галузеві) торгові майданчики. 
Горизонтальні (багатогалузеві) торгові майданчики. Особливості процесу 
електронних закупівель. Maйданчики Prozorro. Платежі та розрахунки в 
електронній комерції. Поняття електронних платіжних систем та вимого до них. 
Види електронних систем взаєморозрахунків. Особливості кредитних Internet-
систем. Операції з електронними грошима. Пластикові карти. Інтернет-банкінг. 
Електронні гроші. Українські системи електронних платежів. Забезпечення 
захисту в платіжних системах Internet. Література [5], [6], [11], [13]. 

Тема 6. Цифрові гроші (криптовалюти). 
Виникнення криптовалют та їх види. Криптовалюта (cryptocurrency or 

crypto currency). Криптовалютні біржі (сryptocurrency exchanges). Майнінг 
(mining). Фіатні гроші (fiat money). Принципи криптографії. Юридична природа 
криптовалюти. Порівняльна характеристика електронних та віртуальних 
грошей. Переваги та недоліки використання криптовалюти. Становлення ринку 
обігу криптовалют в Україні. Перспективи легалізації криптовалюти в Україні. 
Література [2], [3], [8], [12]. 

Тема 7. Машинне навчання та штучний інтелект.  
Штучний інтелект (Artificial Intelligence) і машинне навчання (Machine 

Learning). Проблема навчання. Навчання та тестування. Теорія узагальнення. 
Ознакові описання та види функціоналу якості. Дерева прийняття рішень. 
Лінійна регресія. Логістична регресія. Support Vector Machines. Кластеризація 
та зменшення вимірності. Вступ до нейронних мереж. Навчання без вчителя. 
Навчання з підкріпленням. Методи машинного навчання. Сучасні бібліотеки 
машинного навчання. Література [1], [5], [5], [11]. 

Тема 8. Цифрові сервіси України. Дія. 
Розвиток цифрової інфраструктури в Україні. Проєкт «Цифрова держава». 

Гід з державних послуг. Дія. Цифрова освіта. Дія.Бізнес. єМалятко. Дія City. 
Електронний цифровий підпис (ЕЦП). Література [2], [5], [6], [11]. 



 

 

 

 
 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

Усього 
у тому числі 

лек пр лаб с.р. 

1 2 3 4 5 6 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи цифрової грамотності.   

Тема 1. Дані та інформація, знання, мудрість. 15 4 4 –  7 

Тема 2. Вступ до цифрового світу. 16 4 4  – 8 

Тема 3. Соціальні мережі, їх вплив на людину та суспільство. 13 3 3  – 7 

Тема 4. Цифрова безпека.  16 4 4  8 

Разом за змістовим модулем 1 60 15 15  – 30 

Змістовий модуль 2. Сучасні технології  та практичні аспекти цифрової грамотності. 

Тема 5. Торгові майданчики та основи безпечних цифрових платежів. 13 3 3  – 7 

Тема 6. Цифрові гроші (криптовалюти). 15 4 4  – 7 

Тема 7. Машинне навчання та штучний інтелект. 16 4 4  – 8 

Тема 8. Цифрові сервіси України. Дія. 16 4 4  8 

Разом за змістовим модулем 2 60 15 15  – 30 

Разом за курсом 120 30 30 – 60 
 



 

 

 

 
 

Теми практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна форма 

1.  Тема 1. Дані та інформація, знання, мудрість. 4 

2.  Тема 2. Вступ до цифрового світу. 4 

3.  
Тема 3. Соціальні мережі, їх вплив на людину та 

суспільство. 
3 

4.  
Тема 4. Цифрова безпека. Забезпечення безпеки при 

використанні цифрових технологій 
4 

5.  
Тема 5. Торгові майданчики та основи безпечних 

цифрових платежів. 
3 

6.  Тема 6. Цифрові гроші (криптовалюти). 4 

7.  Тема 7. Машинне навчання та штучний інтелект. 4 

8.  Тема 8. Цифрові сервіси України. Дія. 4 

Разом 30 

 

Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання: 

• підготовка до лекційних занять – 1 година на 1 лекцію; 

• підготовка до практичних занять – 1-2  години на 1 заняття; 

• підготовка до контрольних заходів – 15-30 годин на 1 захід. 

 

Обсяги самостійної роботи 

№ з/п Вид роботи 
Кількість годин 

Денна форма 

1 Підготовка до лекцій 15 

2 

Підготовка до практичних робіт: 

- вивчення тем курсу за списком основної 

літератури та виконання  практичних завдань; 

- написання рефератів та їх презентація 

20 

3 Підготовка до модульних контрольних робіт 15 

4 Підготовка до заліку 10 

 Разом 60 

 

Завдання на самостійну роботу  

Завдання на самостійну роботу підготовка реферату з обраною тематикою 

та проробка тестових завдань. 

 
 

6. Засоби діагностики результатів навчання та методів їх демонстрування 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання 

є: 

1. Вирішення практичних завдань та тестів. 



 

 

 

 
 

2. Написання рефератів та їх презентація. 

3. Поточний модульний контроль. 

 

7. Форми поточного та підсумкового контролю 

 

Досягнення студента оцінюються за 100-бальною системою Університету.  

Підсумкова оцінка навчального курсу включає в себе оцінки з поточного 

контролю і оцінки з модульних контролів за двома змістовими модулями. У 

проміжних оцінках студент може набрати до 100 балів. Під компонентом 

проміжних оцінок розуміються поточні оцінки протягом семестру (виконання 

практичних робіт, написання реферату та його презентація, модульні контролі 

за змістовими модулями).  

Поточний контроль проводиться на кожному практичному занятті та за 

результатами виконання завдань самостійної роботи.  

Зарахування кредитів навчального курсу можливо тільки після 

досягнення результатів, запланованих РПНД, що виражається в одній з 

позитивних оцінок, передбачених чинним законодавством. 

 

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх 

оцінювання 

 

Виконання практичних робот 

 

Кількість 

балів 

Критерії оцінювання 

5 Робота виконана у встановлений термін. Студент самостійно 

визначає тип задачі і раціонально розв’язує її. Може 

розв’язувати комбіновані задачі. Завдання вирішено вірно, у 

висновках проведена коректна інтерпретація результатів. 

Надані повні усні відповіді на запитання стосовно ситуаційних 

задач. 

4 Робота виконана самостійно з порушенням встановлених 

термінів. Студент самостійно визначає тип задачі і раціонально 

розв’язує її. Може розв’язувати комбіновані задачі. Студент 

надає відповідь не на всі запитання під час обговорення 

ситуаційних задач. 

3 Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Студент 

наводить потрібні формули. Розв’язує задачу користуючись 

алгоритмом. У висновках є помилки та неточності. 

2 Студент складає скорочену умову задачі, робить обчислення 

лише за готовою формулою. 

1 Студент з допомогою викладача обирає методи дослідження, 

проводить аналіз користуючись простим алгоритмом, аналіз 



 

 

 

 
 

поверховий, не враховує весь спектр досліджуваної проблеми. 

Використовує відповідні методи з допомогою викладача. 

Результати мають поверховий характер, частково 

розкривають ситуацію. Робота виконана з порушенням 

встановлених термінів. 

0 Студент не виконує поставленої задачі. 

 Максимальна оцінка студента за даний компонент програми у 

ЗМ 1 – 20 балів (4 роботи по 5 балів), у ЗМ 2 - 20 балів (4 робіт 

по 5 балів) 

 

Поточний модульний контроль 

Кількість балів Критерії оцінювання 

Тести 

10 

Відповідь правильна, повна, логічна, містить аналіз, 

систематизацію, узагальнення, використані 

міжпредметні зв’язки, містить аргументовані 

висновки. 

8 

Відповідь в цілому правильна, достатньо повна, 

логічна; допущені несуттєві помилки та неточності у 

викладенні матеріалу. 

5 
Відповідь частково правильна, містить неточності, 

недостатньо обґрунтована. 

3 

Відповідь має суттєві помилки, аргументи не 

сформульовані, використовуються невірна 

термінологія. 

0 Студент не дає відповіді. 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми: ЗМ 1 - 10 балів 

за ПМК; ЗМ 2 - 10 балів за ПМК 

 

Написання реферату та його презентація 

Кількість 

балів 

Критерії оцінювання 

40 Робота виконано вірно, логічно, містить аналіз, 

систематизацію, узагальнення, використані міжпредметні 

зв’язки. На основі проведеного аналізу формулює висновки 

та визначає перспективи подальших досліджень. Демонструє 

розуміння комплексного підходу до аналізу ситуації. Реферат 

відповідає встановленим вимогам, має логічну впорядковану 

структуру, містить основні висновки і результати 

дослідження. Презентація за результатами аналізу ситуації 

висвітлює суть аналізу і висновків, відповідає меті 

дослідження. Робота виконана у встановлений термін. 

30 Відповідь в цілому правильна, достатньо повна, логічна. В 



 

 

 

 
 

дослідженні допускаються помилки щодо обсягів вихідної 

інформації. В роботі не вирішені деякі суттєві питання 

дослідження, результати не досить повно описують об’єкт 

дослідження. Реферат відповідає встановленим вимогам, має 

впорядковану структуру, містить основні висновки і 

результати дослідження. Презентація за результатами аналізу 

ситуації висвітлює отримані результати, відповідає меті 

дослідження, не враховує деякі суттєві питання.  

20 Відповідь частково правильна, містить неточності. Обсяги 

інформації недостатньо повно охоплюють ситуацію, аналіз не 

повний, висновки частково поверхневі. Реферат відповідає 

встановленим вимогам, містить основні висновки і 

результати дослідження, не враховує важливі питання, які не 

були розглянуті в дослідженні. Презентація висвітлює 

отримані результати і відповідні висновків. Робота виконана 

з порушенням встановленого терміну. 

10 Робота не носить дослідницького характеру, не має повного 

аналізу. Обсяги інформації недостатньо повно охоплюють 

ситуацію, висновки частково поверхневі. Реферат відповідає 

встановленим вимогам, містить основні висновки і 

результати дослідження, не враховує важливі питання, які не 

були розглянуті в дослідженні. Презентація висвітлює 

отримані результати і відповідні висновків. Робота виконана 

з порушенням встановленого терміну. 

0 Студент не виконує реферат. 

 Максимальна оцінка студента за даний компонент 

програми: 

40 балів (захист реферату та його презентація 40 балів) 

 

 

Поточний модульний контроль у форму тестування 

Правильних 

відповідей 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Бал 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми: 10 балів (10 

тестів по 1 балу) 

Форма контролю Максимальна кількість балів 

Виконання практичних завдань 5х8 балів = 40 балів 

Поточний модульних контроль 2х10 балів  – 20 балів 

Разом 60 

 



 

 

 

 
 

Підсумковий контроль (залік) у формі захисту реферату, виконаного в 

межах самостійної роботи 

Максимальна оцінка студента за даний компонент програми: 40 балів  

 

8. Критерії оцінювання результатів навчання 
 

 

Форма контролю 
Максимальна кількість балів 

Денна форма 

Виконання практичних завдань 8х5 бали = 40 балів 

ПМК 1 10 балів 

ПМК 2 10 балів 

Залік  (реферат та його презентація) 40 балів 

Всього: 100 
 

 

9. Засоби навчання 

– мультимедіа-, проекційна апаратура (проектори, екрани тощо); 

– комп’ютери, комп’ютерні системи та мережі; 

– бібліотечні фонди (підручники і навчальні посібники, методичні 

рекомендації, наукова література тощо); 

– дистанційне навчання за допомогою Google Classroom. 

 

10. Методи навчання 

Методи навчання: 

– робота з літературою; 

– пояснення; 

– дискусія; 

– лекція;  

– репродуктивні і евристичні бесіди; 

– ілюстрування;  

– практична робота;  

– розрахунково-аналітичні завдання; 

– дидактична гра. 

Методи контролю і самоконтролю:  

– фронтальне опитування;  

– контрольні роботи, письмові заліки;  

– контрольні тестові роботи програмованого типу. 
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