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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Основи хемоінформатики 
Викладач (-і) доцент, кандидат хімічних наук Мідак Лілія 

Ярославівна 
Контактний телефон викладача 0663486128 
E-mail викладача liliia.midak@pnu.edu.ua 
Формат дисципліни Посеместровий 
Обсяг дисципліни 3 кредити 
Посилання на сайт дистанційного 
навчання 

http://www.d-learn.pu.if.ua/ 

Консультації щотижня 
2. Анотація до курсу 

Дисципліна «Основи хемоінформатики» належить до переліку нормативних навчальних 
дисциплін за освітнім рівнем «бакалавр», що пропонуються в рамках циклу професійної 
підготовки студентів за освітньою програмою «Середня освіта (хімія)» на першому році навчання. 
Вона забезпечує формування у студентів цифрової професійно-орієнтованої компетентності та 
спрямована на вивчення типового програмного забезпечення персональних комп’ютерів і 
вдосконалення навиків роботи з оригінальними програмами, що використовуються в різних 
розділах хімії, а також із пошуковими системами те електронними ресурсами. 

3. Мета та цілі курсу  
Мета: освоєння системного та типового програмного забезпечення персональних 
комп’ютерів і вдосконалення навиків роботи з оригінальними програмами, що 
використовуються в різних розділах хімії, а також із пошуковими системами те 
електронними ресурсами. 

 
Завдання:  

• закріпити та поглибити знання по практичному використанню можливостей 
операційної системи Windows; 

• вдосконалити навики роботи з редактором Word при набиранні тексту, таблиць та 
формул, редактором електронних таблиць Excel, графічними редакторами Corel Draw 
та Origin і редактором хімічних формул ISIS Draw; 

• освоїти можливості програм для математичної обробки результатів хімічних 
експериментів; 

• освоїти можливості графічних редакторів Corel Draw та Origin; 
• ознайомитися з роботою електронних словників і перекладачів; 
• отримати навики роботи з фаховою інформацією в мережі Internet; 
• ознайомитися з використанням персональних комп’ютерів в різних видах фахової 

діяльності: науковій, видавничій, навчальній, пізнавальній. 
 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати:  

• основні методи обробки даних; 
• методи планування експериментів; 
• засади статистичної обробки експериментальних даних; 
• можливості програм для математичної обробки експериментальних даних; 
• можливості спеціальних хімічних програм та їх застосування; 
• правила техніки безпеки та охорони праці при роботі на персональних комп’ютерах. 

вміти:  
• аналізувати структуру експериментальних даних. 
• застосовувати теоретичні знання, отримані на заняттях, для розв’язання конкретних 

технічних задач. 



• підібрати конкретний метод обробки даних залежно від ситуації. 
• використовувати комп′ютерні засоби обробки даних хімічного експерименту. 
• практично використовувати можливості операційної системи Windows; 
• користуватись графічними редакторами Corel Draw та Origin; 
• працювати з хімічними електронними словниками і перекладачами; 
• користуватись фаховою інформацією в мережі Internet. 
 

4. Результати навчання (компетентності) 
- Здатність аналізувати, синтезувати, оцінювати, щоб виявляти педагогічні проблеми і 
виробляти рішення щодо їх усунення; здатність вчитися; автономія; 
- Здатність вдосконалювати власне навчання і виконання, включно з розробленням 
навчальних і дослідницьких навичок. 
- Набуття гнучкого мислення, відкритість до застосування знань з природничих 
дисциплін та компетентностей в широкому діапазоні можливих місць роботи та 
повсякденному житті. 
- Дотримання етичних принципів як з погляду професійної чесності, так і з погляду 
розуміння можливого впливу досягнень з природничих наук на соціальну сферу. 
- Готовність використовувати сучасні методи і технології наукової комунікації 
українською та іноземними мовами у педагогічній діяльності.  
- Здатність планувати і розв’язувати задачі власного професійного і особистого 
зростання.  
- Здатність до реалізації інноваційних технологій у навчанні.  
- Здатність до організації пошуку способів виконання педагогічних дій за зразком або 
алгоритмом. 
- Здатність оцінювати порядок величини і знаходити відповідні рішення із чітким 
визначенням припущень та використанням спеціальних та граничних випадків. 
- Здатність розуміти та уміло використовувати математичні та числові методи, які часто 
використовуються у хімії, фізиці, та екології. 
- Здатність використовувати відповідне програмне забезпечення (мови програмування, 
пакети) для проведення хімічних та екологічних досліджень. 
- Здатність шляхом самостійного навчання освоїти нові області, використовуючи здобуті 
знання з природничих дисциплін. 
 

5. Організація навчання курсу 
Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 
лекції 10 
семінарські заняття / практичні / лабораторні 20 
самостійна робота 60 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 
Нормативний / 
вибірковий 

ІІ Середня освіта (за 
предметними 
спеціалізаціями) 

І нормативний 

Тематика курсу 
Тема, план Форма 

заняття 
Література Завдання, 

год. 
Вага 
оцінки 

Термін 
виконання 

Змістовий модуль 1. Використання пакетів прикладних програм для обробки даних та 
зображень в хімічних дослідженнях 

Тема 1. 
Експериментальні 

лекція 1-7 Тестові 
завдання,  

5 01.04.2020 



дані. Фактографічна 
та бібліографічна 
хімічна інформація. 
«Дані»: визначення, 
типи. Шкали. Джерела 
хімічної інформації, 
бази даних і пакети 
прикладних. програм 
(Science Citation Index, 
CSD тощо). Хімічні 
періодичні видання. 
Друковані та електронні 
версії. Імпакт-фактори 
журналів. Пошук 
інформації в Інтернет. 
Статистика, хімічна 
інформатика, 
хемометрія. 

8 год.  

Тема 2. Текстовий 
редактор Word. 
Класифікація текстових 
редакторів. Введення та 
друкування тексту. 
Недруковані символи. 
Способи виділення 
тексту. Форматування. 
Створення, збереження, 
відкриття та друк 
документів. Робота з 
редактором формул. 
Створення макросів. 
Параметри програми 
Word. Робота з 
графічними об’єктами. 

лаб.роб. 1-3 

Тестові 
завдання, 
інд.завд. 

8 год. 

5 01.04.2020 

Тема 3. Програма 
Excel. 
Введення даних. 
Форматування робочого 
листа. Формат комірки. 
Використання формул. 
Помилки. Види діаграм. 
Побудова різного типу 
діаграм. 

лаб.роб. 1-3 

Тестові 
завдання, 
інд.завд. 

8 год. 

5 
 

01.04.2020 

Тема 4. Програма 
PowerPoint. 
Структура та 
можливості програми 
PowerPoint. Структура 
слайду. Форматування 
тексту і списків. 
Вставка картинок, 
зображень, 
відеофрагментів, 
діаграм, таблиць. 
Дизайн слайду. 
Анімація. Замітки. 
Перегляд презентації. 

лаб.роб. 1-3 

Тестові 
завдання, 
інд.завд. 

8 год. 

5 
 

01.04.2020 



Тема 5. Робота з 
графічними 
редакторами. 
Робота з програмою 
Corel Draw: створення 
схем та рисунків різних 
форм складності з 
використанням 
координатної сітки та 
направляючих, 
комбінування об’єктів, 
їх редагування. 

лаб.роб. 1-3 

Тестові 
завдання, 
інд.завд. 

8 год. 

5  

Тема 6. Робота в 
STATISTICA.  
Первинне 
представлення даних. 
Дескриптивне 
представлення даних. 
Гістограми. Результат 
вимірювань як 
випадкова величина 
Генеральна сукупність 
та вибірка. Вибіркові 
оцінки. Коефіцієнти 
кореляції. Статистичні 
розподіли випадкової 
величини. 

лекція/ 
лаб.роб. 

1-7 

Тестові 
завдання, 
інд.завд. 
12 год. 

5 
Контрольна 
робота 30 

 

Змістовий модуль 2. Глобальні мережі. Інтернет як джерело наукової інформації. 
Пошукові системи. 

Тема 7. Глобальні 
комп’ютерні мережі. 
Інтернет. 
Термінологія Інтернет. 
Протоколи Інтернет: 
TCP, IP, HTTP, FTP, 
SMTP, POP3. ІР-адреса, 
доменна система імен, 
Можливості Інтернет. 

лекція/ 
лаб.роб. 

1-7 Тестові 
завдання,  
10 год. 

2 01.06.2020 

Тема 8. Пошукові 
системи. 
Пошук специфічної 
хімічної інформації в 
базах даних, пошукових 
системах за допомогою 
реєстраційних номерів. 
Реєстраційний номер. 
Формат реєстраційних 
номерів. 
Характеристика 
інформації, яку можна 
отримати знаючи 
реєстраційний номер 
сполуки. UN, ЕС, 
RTECS, PubChem 
номери. Формат. 
Лінійні нотації SMILES. 
Міжнародний хімічний 

лекція/ 
лаб.роб. 

1-7 Тестові 
завдання,  
18 год. 

5 01.06.2020 



ідентифікатор InChI. 
Тема 9. Довідкові бази 
даних. Електронні 
ресурси. 
Довідкові бази даних, 
що містять відомості 
про фізичні та хімічні 
властивості хімічних 
речовин, сумішей, 
матеріалів. Бази даних, 
що містять інформацію 
про структурну будову 
сполук. Сайти 
провідних компаній, що 
виготовляють хімічні 
товари. Каталоги 
хімічних реактивів. 
Комплекс навчальних 
відеоканалів YouTube 
EDU. 

лекція/ 
лаб.роб. 

1-7 Тестові 
завдання,  
10 год. 

3 01.06.2020 

Підсумковий контроль (залік) 30  
6. Система оцінювання курсу 

Загальна система оцінювання курсу Поточний контроль здійснюється під час 
проведення лекційних, лабораторних, індивідуальних 
занять і має на меті перевірку знань студентів з окремих 
тем навчальної дисципліни та рівня їх підготовленості 
до виконання конкретної роботи. Оцінки у національній 
шкалі («відмінно» - 5, «добре» - 4, «задовільно» - 3, 
«незадовільно» - 2), отримані студентами, 
виставляються у журналах обліку відвідування та 
успішності академічної групи. 

Модульний контроль (сума балів за окремий 
змістовий модуль) проводиться (виставляється) на 
підставі оцінювання результатів знань студентів після 
вивчення матеріалу з логічно завершеної частини 
дисципліни – змістового модуля. 

Завданням модульного контролю є перевірка 
розуміння та засвоєння певного матеріалу (теми), 
вироблення навичок проведення розрахункових робіт, 
вміння вирішувати конкретні ситуативні задачі, 
самостійно опрацьовувати тексти, здатності 
осмислювати зміст даної частини дисципліни, уміння 
публічно чи письмово подати певний матеріал, виконати 
завдання, використовуючи відповідні комп’ютерні 
програми.  

Семестровий (підсумковий) контроль 
проводиться у формі заліку. 

Залік – форма підсумкового контролю, що 
полягає в оцінюванні засвоєння студентом навчального 
матеріалу з дисципліни і складається із зданих залікових 
змістових модулів, виконаних тестових завдань, 
ситуаційних робіт, опрацювання завдань робочих 
зошитів, тематичних рефератів, лабораторних робіт 
тощо, передбачених робочою навчальною програмою. 

Вимоги до письмової роботи Підсумкова письмова робота виконується у формі 
індивідуального завдання з використанням 
комп’ютерних програм. Безпосередньо завдання 



виконується на комп’ютері, а у роботу занотовується 
кінцевий результат відповідно до завдання. 

Семінарські заняття - 
Умови допуску до підсумкового 

контролю 
Підсумкова оцінка (у стобальній шкалі) з навчальної 
дисципліни визначається як сума оцінок за поточний 
контроль знань та результатів складання змістових 
модулів.  
Підсумкова залікова оцінка розраховується та 
виставляється викладачем і оголошується студентам, як 
правило, на останньому лабораторному занятті. 

7. Політика курсу 
Протягом семестру для перевірки знань студентів та контролю за самостійною роботою 

студента застосовують індивідуальні завдання, письмові роботи, підготовка презентацій. 
Проміжний контроль включає проведення контрольної роботи та тестів, що містять тестові 
завдання, які поєднують питання закритого типу з питаннями відкритого типу з короткою і 
довгою відповіддю, а також оцінювання індивідуальних завдань. Модульний контроль 
проводиться у письмовій формі під час лабораторних занять. Підсумкова письмова робота 
виконується у формі індивідуального завдання з використанням комп’ютерних програм. 
Безпосередньо завдання виконується на комп’ютері, а у роботу занотовується кінцевий результат 
відповідно до завдання. Максимальний бал, який студент може отримати за всіма видами 
контролю – 100 балів, він складається із проміжних модулів  та підсумкового модуля.  

Студент повинен самостійно виконувати навчальні завдання, завдання поточного та 
підсумкового контролю. Вважається шахрайством копіювання іншого тексту чи завдання, 
підглядання в роботу іншого студента, списування, копіювання, використання підручника, зошита 
чи мобільного телефону під час написання модульної, підсумкової роботи, використання 
шпаргалок, дозволяти іншим копіювати вашу роботу. Індивідуальні завдання повинні бути 
виконані самостійно. Вважається шахрайством використання запозичених завдань чи їх частин, 
копіювання будь-яких текстів без посилання на першоджерело. 

У кінці семестру підраховується рейтинг за поточними видами контролю і підраховується 
загальний рейтинг, який переводиться в оцінку у відповідності до шкали оцінювання. 

8. Рекомендована література 
Базова 

1. Неділько С.А. Математичні методи в хімії. Київ: Либідь, 2005. 
2. Брановицька С.В., Медведєв Р.Б., Фіалков Ю.Я. Обчислювальна математика та 

програмування: Обчислювальна математика в хімії і хімічній технології. Київ: ІВЦ 
„Видавництво «Політехніка»”, ТОВ „Фірма «Періодика»”, 2004.  

3. Математичні методи в хімії та хімічній технології / Рудавський Ю.К., Мокрий Є.М., 
Піх З.Г., Чип М.М., Куриляк І.Й. За ред. Рудавського Ю.К. Львів: Світ, 1993. 

4. Худсон Д. Статистика для физиков. М.: Мир, 1970. 

Допоміжна 
5. Шараф М.А., Иллмэн Д.Л., Ковальски Б.Р. Хемометрика. М.: Химия, 1989. 
6. Доерфель К. Статистика в аналитической химии. М. : Мир. 1994. 
7. Демиденко Е.З. Линейная и нелинейная регрессия. М.: Финансы и статистика, 1981. 

15. Інформаційні ресурси 
1. Пакет програмного забезпечення Microsoft Office. 
2. Графічний редактор Corel Draw. 
3. Графічний редактор Origin.   
4. Програма STATISTICA. 
5. Програма kvazar-micro. 
6. Програма EQTabla5. 
7. Програма Period3D. 



8. Програма chemcalc. 
9. Програма Mendeleyev 2.2. 
10. Програма Chemical Equation Expert 2.0.  
11. Програма ChemBalance Wizard 1.0.  
12. Програма Chemical 1.0. 
13. Програма Molecular Weight Calculator 6.49. 
14. Програма BestChem v.2.0, Химия 4.2.  
15. Програма Chemical Formula Tutor 1.3. 
16. Програма PrepSol 2.1.  
17. Програма AutoNom. 
18. Програма Model ChemLab 2.5. 
19. Програма «Термодинамика 2.3». 
20. Програма Chemister CDB 1.1.0. 
21. Програма «Gaussian». 
22. Програма «Hyperchem». 
23. Хімічний словник ACDLabs. 
24. Редактор хімічних формул ChemOffice. 
25. Редактор хімічних формул ISIS Drаw. 
 
 
 

Викладач _________________ Мідак Л.Я. 


