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СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» 

1. Опис дисципліни «Інформаційно-комунікаційні технології» 

Дисципліна – 

«Інформаційно-

комунікаційні технології» 

Галузь знань, 

спеціальність, освітньо-

професійна програма, 

ступінь вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів– 5 Галузь знань –  

07 Управління та 

адміністрування 

Статус дисципліни: блок 

обов’язкових дисциплін, 

цикл загальної підготовки 

Мова навчання – 

українська  

Кількість залікових модулів – 

4 

Спеціальність –  

072 Фінанси, банківська 

справа та страхування 

 

Рік підготовки: 

денна – перший 

заочна – перший 

Семестр: 

денна – другий 

заочна – другий 

Кількість змістових модулів – 

2 

Освітньо–професійна 

програма – Фінанси 

Лекції: 

денна – 30 год. 

заочна– 8 год. 

Практичні заняття: 

денна – 30 год. 

заочна – 4 год. 

Загальна кількість годин – 

150 

Ступінь вищої освіти – 

бакалавр 

Самостійна робота: 

денна – 78 год. 

заочна – 138 год. 

Тренінг, КПІЗ: 

денна – 8 год. 

Індивідуальна робота:  

денна – 4 год. 

Кількість годин на тиждень  – 

10, з них 4 год. аудиторних 

(лекції – 2 год., практичні 

заняття – 2 год.) 

 Вид підсумкового  контролю 

–  екзамен 

 

2. Мета і завдання дисципліни «Інформаційно-комунікаційні технології» 

 

2.1. Мета вивчення дисципліни 

Метою дисципліни «Інформаційно-комунікаційні технології» є формування 

достатнього рівня знань, вмінь та навичок, необхідних для раціонального використання 

сучасних інформаційно-комунікаційних технологій при розв’язуванні задач, пов’язаних з 

опрацюванням інформації, її пошуком, систематизацією, зберіганням у сучасному виробництві, 

науці, повсякденній практиці; призначення, функціональні особливості сучасних 

інформаційних систем і технологій при виконанні повного циклу операцій із інформацією; 

засвоєння студентом комплексу теоретичних знань візуальної комунікації та практичних 

навичок зі створення фахових моделей та їх візуалізації; подальше становлення і вдосконалення 

інформаційної культури майбутніх фахівців; а також формування умінь і практичних навичок 

ефективного використання сучасних інформаційних- комунікаційних технологій і систем у 

професійній діяльності.  

 

2.2. Завдання вивчення дисципліни 

Завданнями вивчення курсу «Інформаційно-комунікаційні технології» є:  

  ознайомлення із загальними методами формування та забезпечення інформаційних 

процесів; теоретичними основами впровадження інформаційних технологій; вивчення 

загальних закономірностей функціонування інформаційних систем; 



 розвинення вмінь і навичок застосування прикладних комп’ютерних систем підготовки, 

пошуку, обробки й подання різних типів інформації; 

 формування в студентів бази знань, умінь і навичок, необхідних для кваліфікованого та 

ефективного використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-

пізнавальній діяльності та повсякденному житті; 

 розвинення в студентів уміння самостійно опановувати та раціонально 

використовувати програмні засоби різного призначення, цілеспрямовано шукати й 

систематизувати інформацію, використовувати електронні засоби обміну даними; 

 визначення критеріїв вибору та застосування інформаційно-комунікаційних мереж і їх 

складових у забезпеченні ефективних комунікаційних зв’язків; 

 формування в студентів уміння застосовувати інформаційно-комунікаційні технології з 

метою ефективного розв’язання різноманітних завдань щодо отримання, обробки, збереження, 

подання інформації, які пов’язані з майбутньою професійною діяльністю в умовах 

інформаційного суспільства; 

 розвинення вмінь використовувати професійну аргументацію для донесення інформації 

до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері діяльності; 

 засвоєння базових понять забезпечення захисту інформації. 

 

2.3. Найменування та опис компетентностей, формування котрих забезпечує 

вивчення дисципліни «Інформаційно-комунікаційні технології»:  

  навички використання інформаційних та комунікаційних технологій. 

  здатність здійснювати ефективні комунікації. 

 

2.4. Передумови для вивчення дисципліни 

Базові знання зі шкільного курсу «Інформатика». 

 

2.5. Програмні результати навчання: 

  застосовувати спеціалізовані інформаційні системи, сучасні фінансові технології та 

програмні продукти. 

  використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, 

проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері діяльності. 

 

 

 



3. Програма навчальної дисципліни «Інформаційно-комунікаційні технології» 

Змістовий модуль 1. Основи знань про інформаційно-комунікаційні технології, 

інформаційні системи 

Тема 1. Інформаційні технології як інструмент обробки інформації в процесі 

професійної діяльності 

Інформатизація економічної діяльності. Головні напрями та завдання державної 

інформаційної політики. Поняття інформації. Властивості інформації та вимоги до неї. 

Інформаційні ресурси як об'єкт застосування інформаційних технологій. Поняття та 

класифікація інформаційних технологій. Поняття інформаційної системи. Класифікація та 

структура інформаційних систем. Використання автоматизованих інформаційних систем у 

професійній діяльності. Роль інформаційно-комунікаційних технологій в системі 

організаційного управління. Сучасний стан та тенденції розвитку інформаційно-

комунікаційних технологій. 

 

Тема 2. Програмні засоби роботи із структурованими документами  

Структуровані документи: Поняття про структуровані документи та SGML. Стандартні 

засоби для створення та роботи зі структурованими документами.  

Технології обробки документів засобами електронного офісу: Концепція електронного 

документу. Електронний офіс. Інформаційні технології автоматизації офісу. Технології обробки 

текстової інформації. Підготовка ділової документації.  

Технології табличної обробки структурованих даних: Використання вбудованих функцій 

ЕТ для обробки інформації та проведення фахових розрахунків. Технології опрацювання 

графічних даних: Порівняльна характеристика сучасних табличних процесорів. Технології 

опрацювання графічних даних. Візуальний аналіз фахової інформації в середовищі ЕТ. 

Використання вбудованих функцій ЕТ для обробки інформації та проведення фахових 

розрахунків з метою вирішення складних спеціалізованих задач і проблем професійної 

діяльності. Технології роботи з робочими листами і робочими книгами. Зв’язування робочих 

листів та робочих книг. 

Інструменти ЕТ для аналізу фахових процесів та особливостей їх функціонування з метою 

впорядкування, класифікування та систематизування інформації: Аналіз фахової інформації 

засобами впорядкування та групування даних. Створення запитів та пошук інформації засобами 

електронних таблиць. Особливості використання інструменту обчислення проміжних підсумків. 

Засоби опрацювання баз даних в Excel. Використання формул баз даних. Консолідація 

інформації в електронних таблицях. Аналіз даних за допомогою зведених таблиць та діаграм. 

Комп’ютерне моделювання об’єктів і процесів для аналізу фахової інформації в ЕТ. 

Рішення фахових задач засобами оптимізації в середовищі ЕТ: Аналіз даних в ЕТ. Побудова 

економіко-математичних моделей та оптимізація розв’язків в електрониних таблицях: підбір 

параметру; таблиця підстановки; лінійна оптимізація; статистичний аналіз та прогнозування; 

пошук розв’язку або цілі; сценарії. Основи візуалізації фінансово-економічних даних. 

Автоматизація роботи з використанням макросів: вирішення складних спеціалізованих задач та 

проблем професійної діяльності в середовищі ЕТ. 

 

Змістовий модуль 2. Технології та засоби для створення і експлуатації інформаційних 

систем. Мережні технології в забезпеченні комунікаційних зв’язків 

Тема 3. Основи технології баз даних  

Проектування баз даних (БД): моделі даних, бази даних; огляд реляційної моделі даних; 

модель «сутність-зв’язок»; нормалізація відношень. Організація зв'язків інформаційних об'єктів 

та їх реалізація в інформаційній системі засобами СКБД. Способи створення БД: основні етапи 

роботи з базами даних у середовищі системи керування базами даних; відображення моделі 

«сутність-зв’язок» на базу даних; робота з таблицями. Відбір інформації із таблиць БД за 

допомогою запитів. Поняття про мову запитів SQL. Створення форм для організації інтерфейсу 

користувача. Публікація інформації за допомогою звітів. Обмін даними між СКБД та іншими 

програмами, призначеними для обробки документів. Спільне використання бази даних. 

Сутність інформаційних систем. Використання автоматизованих інформаційних систем у 

професійній діяльності. 



 

Тема 4. Сучасні технології для створення презентацій 

Розробка інформаційно-демонстраційних матеріалів. Використання форматів різних типів у 

презентаційних матеріалах. Відеоконференц-зв’язок та його використання у системах. 

Програмні засоби відеоконференц-зв’язку. 

 

Тема 5. Хмарні технології. Робота з хмарними сервісами 

Хмарні технології. Адміністрування поштового сервісу Gmail. Робота з хмарними сервісами 

Google Диск, Документи, Таблиці, Форми, Meet, Презентації, Calendar, Карти, Classroom, з 

сервісом відеотрансляцій Google Hangouts. Спільна робота над Google-Docs. Налаштування 

доступу. Використання Google-форм у аналітичній діяльності.  

 

Тема 6. Мережні технології в забезпеченні комунікаційних зв’язків. Інтернет-

технології в фінансовій сфері діяльності 

Основи структури та функціонування мережі Інтернет. Призначення пошукових систем. 

Основні напрями електронного бізнесу. Огляд корпоративних інформаційних систем. 

Особливості побудови автоматизованої банківської системи Б2. 

 

Тема 7. Технології забезпечення безпеки інформаційних систем 

Поняття про безпеку інформації. Складові безпеки. Захист інформації в комп’ютерній 

мережі. Технології забезпечення безпеки інформаційних систем у фінансовій сфері 

діяльності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Структура залікового кредиту дисципліни  

«Інформаційно-комунікаційні технології» 

денна форма навчання 
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Змістовий модуль 1. Основи знань про інформаційно-комунікаційні технології, 

інформаційні системи 

Тема 1. Інформаційні технології як інструмент обробки 

інформації в процесі професійної діяльності 
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Тема 2. Програмні засоби роботи із структурованими 

документами 

12 14 1 35 

Тема 2.1. Структуровані документи 2   3 

Тема 2.2. Технології обробки документів засобами 

електронного офісу 

2 2  12 

Тема 2.3. Технології табличної обробки 

структурованих даних 

8 12  20 

Тема 2.3.1. Використання вбудованих функцій ЕТ 

для обробки інформації та проведення фахових 

розрахунків. Технології опрацювання графічних даних 

 6  6 

Тема 2.3.2. Інструменти ЕТ для аналізу фахових 

процесів та особливостей їх функціонування з 

метою впорядкування, класифікування та 

систематизування інформації 

 4  6 

Тема 2.3.3. Комп’ютерне моделювання об’єктів і 

процесів для аналізу фахової інформації в ЕТ. 

Рішення фахових задач засобами оптимізації в 

середовищі ЕТ 

 2  8 

Змістовий модуль 2.  Технології та засоби для створення і експлуатації інформаційних 

систем. Мережні технології в забезпеченні комунікаційних зв’язків 

Тема 3. Основи технології баз даних 8 8 1 
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 Тема 4. Сучасні технології для створення презентацій 2 2 1 5 

Тема 5. Хмарні технології. Робота з хмарними сервісами 2 4 - 7 

Тема 6. Мережні технології в забезпеченні 

комунікаційних зв’язків. Інтернет-технології в 

фінансовій сфері діяльності 

2 

1 

1 6 

Тема 7. Технології забезпечення безпеки інформаційних 

систем 

2 1 - 5 

Всього 30 30 4 8 78  
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Змістовий модуль 1. Основи знань про інформаційно-комунікаційні технології, інформаційні 

системи 

Тема 1. Інформаційні технології як інструмент обробки інформації в 

процесі професійної діяльності 

4 2 

4 

Тема 2. Програмні засоби роботи із структурованими документами 48 

Тема 2.1. Структуровані документи 6 

Тема 2.2. Технології обробки документів засобами електронного офісу 8 

Тема 2.3. Технології табличної обробки структурованих даних 34 

Тема 2.3.1. Використання вбудованих функцій ЕТ для обробки 

інформації та проведення фахових розрахунків. Технології опрацювання 

графічних даних 

12 

Тема 2.3.2. Інструменти ЕТ для аналізу фахових процесів та 

особливостей їх функціонування з метою впорядкування, 

класифікування та систематизування інформації 

12 

Тема 2.3.3. Комп’ютерне моделювання об’єктів і процесів для аналізу 

фахової інформації в ЕТ. Рішення фахових задач засобами оптимізації в 

середовищі ЕТ 

10 

Змістовий модуль 2.  Технології та засоби для створення і експлуатації інформаційних систем. 

Мережні технології в забезпеченні комунікаційних зв’язків 

Тема 3. Основи технології баз даних 

4 
2 

 

34 

Тема 4. Сучасні технології для створення презентацій 8 

Тема 5. Хмарні технології. Робота з хмарними сервісами 16 

Тема 6. Мережні технології в забезпеченні комунікаційних зв’язків. 

Інтернет-технології в фінансовій сфері діяльності 

14 

Тема 7. Технології забезпечення безпеки інформаційних систем 14 

Всього  8 4 138 

 

5. Тематика практичних занять з дисципліни «Інформаційно-комунікаційні технології» 

Денна форма 

Змістовий модуль 1. Основи знань про інформаційно-комунікаційні технології, 

інформаційні системи 

 

Практичне заняття № 1 

 

Тема. Програмні засоби роботи із структурованими документами: Технології обробки 

документів засобами електронного офісу 

Мета: Онайомлення з можливостями текстового редактора для автоматизації роботи; 

оволодіння навиками створення та форматування багатосторінкового документу, застосування 

стильового оформлення та створення змісту. 

Питання для обговорення: 

1. Організація роботи з текстовими документами.  

2. Розробка структури документа.  



3. Організація перехресних посилань в документі. 

 

Практичне заняття № 2, 3, 4 

Тема. Програмні засоби роботи із структурованими документами: Використання 

вбудованих функцій ЕТ для обробки інформації та проведення фахових розрахунків. 

Технології опрацювання графічних даних 

Мета: ознайомлення з можливостями текстового процесора, вбудованими функціями, 

оволодіння практичними навиками аналізу процесів та особливостей використання вбудованих 

функцій для відповідних фахових розрахунків з метою вирішення складних спеціалізованих 

задач і проблем професійної діяльності; оволодіння навиками ефективного опрацювання 

інформації: критично аналізувати й інтерпретувати її, використовуючи візуальні можливості 

програмного засобу. 

Питання для обговорення: 

1. Технології опрацювання графічних даних. Візуальний аналіз фахової інформації в 

середовищі ЕТ. 

1.1. Створення та редагування таблиць. Форматування таблиць. 

1.2. Побудова, редагування, налагодження графіків і діаграм. 

1.3. Форматування діаграм. 

1.4. Комбіновані діаграми. 

2. Використання вбудованих функцій ЕТ для обробки інформації та проведення фахових 

розрахунків з метою вирішення складних спеціалізованих задач і проблем професійної 

діяльності. 

2.1. Принципи побудови формул для проведення обчислень з використанням вбудованих 

математичних та статистичних функцій для рішення фахових завдань. 

2.2. Іменовані комірки і діапазони та особливості застосування їх імен у формулах. Масиви 

та формули масивів. Робота з масивами. 

3. Технології роботи з робочими листами і робочими книгами.  

3.1. Зв’язування робочих листів та робочих книг. 

 

Практичне заняття № 5, 6. 

Тема. Програмні засоби роботи із структурованими документами: Інструменти ЕТ для 

аналізу фахових процесів та особливостей їх функціонування з метою впорядкування, 

класифікування та систематизування інформації 

Мета: ознайомлення з можливостями текстового процесора стосовно аналізу і 

управління великими масивами даними; оволодіння навиками використання інструментарію 

електронних таблиць для аналізу фахових процесів та особливостей їх функціонування з метою 

впорядковування, класифікування й систематизування фахової інформації; оволодіння 

практичними навиками використання інструментарію списків і баз даних для прийняття 

фахових рішень, оперування основними механізмами роботи з великими масивами даних та 

таблицями. 

Питання для обговорення: 

1. Засоби опрацювання баз даних в електронній таблиці. 

2. Аналіз фахової інформації засобами впорядкування та групування даних.  

2.1. Просте та багаторівневе сортування даних. Параметри сортування. Сортування за 

кольором. 

2.2. Використання операцій фільтрації для аналізу фахової інформації: Автофільтр. 

2.3.  Використання операцій фільтрації для аналізу фахової інформації: Розширений 

(поглиблений) фільтр. 

3. Особливості використання інструменту обчислення проміжних підсумків. 

4. Функції для роботи з базами даних. 

5. Консолідація даних, об’єднання даних з кількох таблиць (розміщених на різних аркушах та 

діапазонах одного аркуша однієї книги або різних книг) в одну. Видалення дублікатів. 

6. Аналіз і узагальнення даних за допомогою зведених таблиць та діаграм. 

6.1. Створення зведених таблиць. 

6.2. Організація обчислень у зведеній таблиці. Зміна підсумкової формули в області даних. 

6.3. Налагодження та додавання обчислювальних полів у зведену таблицю (%, доля, та ін.). 



6.4. Зміна структури зведених таблиць. Додавання, видалення полів та групування елементів 

зведеної таблиці. 

6.5. Фільтрування даних: фільтри, зрізи. 

6.6. Створення динамічних діаграм з використанням зведених таблиць. 

6.7. Використання даних із зведеної таблиці для підготовки звіту 

 

Практичне заняття № 7. 

Тема. Програмні засоби роботи із структурованими документами: Комп’ютерне 

моделювання об’єктів і процесів для аналізу фахової інформації в ЕТ. Прогнозування 

даних Рішення фахових задач засобами оптимізації в середовищі ЕТ 

Мета: ознайомлення з можливостями текстового процесора: з інструментарієм списків і 

баз даних для прийняття фахових рішень, оволодіння практичними навиками розв’язування 

задач прийняття колективних рішень та оптимізаційних задачі прийняття рішень; оволодіння 

навиками використання професійної аргументації для донесення інформації, ідей, проблем та 

способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері діяльності. 

Питання для обговорення: 

1. Числова оптимізація і пошук оптимального розподілу за допомогою інструменту Пошук    

рішень (Розв’язувач). 

2. Рішення задач прийняття рішень методом пошуку цільового значення за допомогою 

інструменту Підбір параметра (Рішення рівнянь). 

3. Таблиці підстановок з одним або двома параметрами. 

4. Прогнозування на основі часових рядів даних в MS Excel. Побудова функцій прогнозування. 

5. Приклад прогнозування з використанням ліній тренду. 

6. Прогнозування за допомогою регресійного аналізу даних: 

6.1. Методом лінійної регресії: Функція FORECAST.LINEAR. 

6.2. Множинна лінійна регресія: Функція TREND. 

6.3. Створення нелінійного прогнозу: Функція GROWS. 

 

Змістовий модуль 2. Технології та засоби для створення і експлуатації інформаційних 

систем. Мережні технології в забезпеченні комунікаційних зв’язків 

 

Практичне заняття № 8. 

Тема. Основи технології баз даних: Технології створення та редагування таблиць баз 

даних в середовищі СКБД MS Access 

Мета: ознайомлення з можливостями і особливостями програмного засобу для обробки 

інформації за фахом щодо відображення великого масиву даних у вигляді таблиць БД; 

оволодіння навиками проєктування бази даних, аналізу взаємозв’язків між параметрами, що 

використовуються у постановках задач, практичними навичками створення табличних 

документів за фахом використовуючи можливості програмного засобу, добирання інформації з 

різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз даних, застосовуння 

спеціалізованих інформаційних систем. 

Питання для обговорення: 

1. Способи створення таблиць. 

2. Типи даних полів. 

3. Аналіз таблиць. 

4. Створення в таблицях полів підстановки. Властивості полів таблиці. 

5. Створення багатотабличної бази даних. Створення зв’язків між записами таблиць. 

6. Заповнення таблиць даними. 

 

Практичне заняття № 9-10. 

Тема. Основи технології баз даних: Проектування та розробка запитів користувача в 

середовищі СКБД MS Access. Проведення розрахунків у базі даних засобами СКБД 

MS Access 

Мета: ознайомлення з можливостями маніпулювання даними за фахом використовуючи 

запити вибірки даних, оновлення та видалення інформації програмного засобу; оволодіння 

навичками формування запитів щодо управління та реструктурування даних  

Питання для обговорення: 



1. Сортування та фільтрування даних у таблиці. 

1.1. Сортування даних. 

1.2. Фільтрування даних. Види фільтрів. 

1.3. Правила формування критеріїв відбору. 

2. Способи формування запитів на вибірку даних. 

2.1. Створення простого запиту засобами Конструктора. 

2.2. Створення простого запиту засобами Майстра.  

2.3. Створення запитів з умовами. 

3. Типи запитів 

3.1. Обчислення у запитах. Запити дій. 

3.2. Запит на оновлення записів. 

3.3. Запит на видалення записів. 

3.4. Запит на створення таблиці. 

3.5. Запит на додавання даних. 

3.6. Створення запиту на вибір з параметром. 

3.7. Створення перехресного запиту. 

 

Практичне заняття № 11. 

Тема. Основи технології баз даних: Робота з формами і звітами в середовищі СКБД MS 

Access. Створення головного меню інформаційної системи. Імпорт, експорт та 

конвертація даних 

Мета: ознайомлення з особливостями створення форм і звітів використовуючи сучасні 

можливості програмного засобу; оволодіння практичними навиками створення звітів для 

подальшого документування та обробки, навиками створення екранних рішень складних 

спеціалізованих задач і проблем професійної діяльності для їх подальшого використання у 

розробках автоматизованих систем і у спеціалізованих інформаційних системах. 

Питання для обговорення: 

1. Створення форм. 

1.1. Способи створення форм. 

1.2. Використання інструмента Форма. 

1.3. Використання Майстра форм. 

1.4. Використання порожньої форми. 

1.5. Розроблення форми в режимі Конструктора. 

1.6. Оформлення форми. 

1.7. Використання елементів керування. 

1.8. Обчислення у формах. 

1.9. Створення підформ (підпорядкованих форм). 

1.10. Елементи навігації бази даних.  

1.11. Створення форм навігації бази даних. 

2. Створення звітів.  

2.1.Способи створення звітів (Звіт, Пустий звіт, Конструктор звітів, Майстер звітів, 

Етикетки). 

2.2.Послідовність створення звіту за допомогою Конструктора. 

2.3.Оформлення елементів розділів звіту. 

2.4.Надання звітові професійного зовнішнього вигляду засобами тем. 

2.5.Додавання емблеми або зображення тла.  

2.6.Попередній перегляд і друк звіту 

 

Практичне заняття № 12. 

Тема. Сучасні технології для створення презентацій 

Мета: ознайомлення з технологіями організації презентацій із застосуванням офісної 

програми; оволодіння навиками розробки демонстраційних матеріалів. 

Питання для обговорення: 

1. Засоби PowerPoіnt для створення і редагування презентацій. 

2. Вимоги до структури і змісту презентації. 

3. Загальні правила використання шрифтів. 



4. Поради для створення успішної презентації. 

5. Використання форматів різних типів у презентаційних матеріалах. 

 

Практичне заняття № 13, 14 

Тема. Хмарні технології. Робота з хмарними сервісами 

Мета: ознайомлення з основами роботи з сервісами Google; вміти використовувати 

інформаційно-комунікаційні технології, різні сервіси для візуалізації інформації, оволодіння 

навиками використання професійної аргументації для донесення інформації, ідей, проблем та 

способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері діяльності. 

Питання для обговорення: 

1. Хмарні технології. Адміністрування поштового сервісу Gmail. 

2. Робота з хмарними сервісами Google Диск, Документи, Таблиці, Форми, Meet, Презентації, 

Calendar, Нотатки.  

3. Спільна робота над Google-Docs. Налаштування доступу. 

4. Використання Google-форм у аналітичній діяльності.  
5. Робота з сервісом для створення сайтів Google Site. 

 

Практичне заняття № 15 

Тема. Мережні технології в забезпеченні комунікаційних зв’язків. Інтернет-технології 

в фінансовій сфері діяльності. Технології забезпечення безпеки інформаційних систем. 

Мета: ознайомлення із мережевими технологіями та Internet-ресурсами для пошуку інформації, 

вміти систематизувати та узагальнити отримані відомості; оволодіння практичними навиками 

застосування спеціалізованих інформаційних систем, сучасних фінансових технологій та 

програмних продуктів у фінансовій сфері діяльності; знати інструменти захисту електронної та 

паперової документації. 

1. Основи структури та функціонування мережі Інтернет. 

2. Призначення пошукових систем. 

3. Основні напрями електронного бізнесу. 

4. Інформаційні системи і технології у фінансах, банківській сфері та страхуванні.  

5. Поняття про безпеку інформації. Складові безпеки.  

6. Захист інформації в комп’ютерній мережі.  

7. Технології забезпечення безпеки інформаційних систем у фінансовій сфері діяльності. 

 

Заочна форма 

Змістовий модуль 1. Основи знань про інформаційно-комунікаційні технології, 

інформаційні системи 

Практичне заняття № 1 

Тема. Програмні засоби роботи із структурованими документами: Технології обробки 

документів засобами електронного офісу 

Мета: Онайомлення з можливостями текстового редактора для автоматизації роботи; 

оволодіння навиками створення та форматування багатосторінкового документу, застосування 

стильового оформлення та створення змісту. 

Питання для обговорення: 

1. Організація роботи з текстовими документами.  

2. Розробка структури документа.  

3. Організація перехресних посилань в документі. 

 

Тема. Програмні засоби роботи із структурованими документами: Використання 

вбудованих функцій ЕТ для обробки інформації та проведення фахових розрахунків. 

Технології опрацювання графічних даних 

Мета: ознайомлення з можливостями текстового процесора, вбудованими функціями, 

оволодіння практичними навиками аналізу процесів та особливостей використання вбудованих 

функцій для відповідних фахових розрахунків з метою вирішення складних спеціалізованих 

задач і проблем професійної діяльності; оволодіння навиками ефективного опрацювання 

інформації: критично аналізувати й інтерпретувати її, використовуючи візуальні можливості 

програмного засобу. 



Питання для обговорення: 

1. Технології опрацювання графічних даних. Візуальний аналіз фахової інформації в 

середовищі ЕТ. 

1.1. Створення та редагування таблиць. Форматування таблиць. 

1.2. Побудова, редагування, налагодження графіків і діаграм. 

1.3. Форматування діаграм. 

1.4. Комбіновані діаграми. 

2. Використання вбудованих функцій ЕТ для обробки інформації та проведення фахових 

розрахунків з метою вирішення складних спеціалізованих задач і проблем професійної 

діяльності. 

2.1. Принципи побудови формул для проведення обчислень з використанням вбудованих 

математичних та статистичних функцій для рішення фахових завдань. 

2.2. Іменовані комірки і діапазони та особливості застосування їх імен у формулах. Масиви 

та формули масивів. Робота з масивами. 

3. Технології роботи з робочими листами і робочими книгами.  

3.1. Зв’язування робочих листів та робочих книг. 

 

Тема. Програмні засоби роботи із структурованими документами: Інструменти ЕТ для 

аналізу фахових процесів та особливостей їх функціонування з метою впорядкування, 

класифікування та систематизування інформації 

Мета: ознайомлення з можливостями текстового процесора стосовно аналізу і 

управління великими масивами даними; оволодіння навиками використання інструментарію 

електронних таблиць для аналізу фахових процесів та особливостей їх функціонування з метою 

впорядковування, класифікування й систематизування фахової інформації; оволодіння 

практичними навиками використання інструментарію списків і баз даних для прийняття 

фахових рішень, оперування основними механізмами роботи з великими масивами даних та 

таблицями. 

Питання для обговорення: 

1. Засоби опрацювання баз даних в електронній таблиці. 

2. Аналіз фахової інформації засобами впорядкування та групування даних.  

2.1. Просте та багаторівневе сортування даних. Параметри сортування. Сортування за 

кольором. 

2.2. Використання операцій фільтрації для аналізу фахової інформації: Автофільтр. 

2.3.  Використання операцій фільтрації для аналізу фахової інформації: Розширений 

(поглиблений) фільтр. 

3. Особливості використання інструменту обчислення проміжних підсумків. 

4. Функції для роботи з базами даних. 

5. Консолідація даних, об’єднання даних з кількох таблиць (розміщених на різних аркушах та 

діапазонах одного аркуша однієї книги або різних книг) в одну. Видалення дублікатів. 

6. Аналіз і узагальнення даних за допомогою зведених таблиць та діаграм. 

6.1. Створення зведених талиць. 

6.2. Організація обчислень у зведеній таблиці. Зміна підсумкової формули в області даних. 

6.3.  Налагодження та додавання обчислювальних полів у зведену таблицю (%, доля, та ін.). 

6.4.  Зміна структури зведених таблиць. Додавання, видалення полів та групування елементів 

зведеної таблиці. 

6.5.  Фільтрування даних: фільтри, зрізи. 

6.6. Створення динамічних діаграм з використанням зведених таблиць. 

6.7. Використання даних із зведеної таблиці для підготовки звіту 

 

Тема. Програмні засоби роботи із структурованими документами: Комп’ютерне 

моделювання об’єктів і процесів для аналізу фахової інформації в ЕТ. Прогнозування 

даних Рішення фахових задач засобами оптимізації в середовищі ЕТ 

Мета: ознайомлення з можливостями текстового процесора: з інструментарієм списків і 

баз даних для прийняття фахових рішень, оволодіння практичними навиками розв’язування 

задач прийняття колективних рішень та оптимізаційних задачі прийняття рішень; оволодіння 



навиками використання професійної аргументації для донесення інформації, ідей, проблем та 

способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері діяльності. 

Питання для обговорення: 

1. Числова оптимізація і пошук оптимального розподілу за допомогою інструменту Пошук    

рішень (Розв’язувач). 
2. Рішення задач прийняття рішень методом пошуку цільового значення за допомогою 

інструменту Підбір параметра (Рішення рівнянь). 

3. Таблиці підстановок з одним або двома параметрами. 

4. Прогнозування на основі часових рядів даних в MS Excel. Побудова функцій прогнозування. 

5. Приклад прогнозування з використанням ліній тренду. 

6. Прогнозування за допомогою регресійного аналізу даних: 

6.1. Методом лінійної регресії: Функція FORECAST.LINEAR. 

6.2. Множинна лінійна регресія: Функція TREND. 

6.3. Створення нелінійного прогнозу: Функція GROWS. 

 

Змістовий модуль 2.  Технології та засоби для створення і експлуатації інформаційних 

систем. Мережні технології в забезпеченні комунікаційних зв’язків 

 

Практичне заняття № 2. 

Тема. Основи технології баз даних: Технології створення та редагування таблиць баз 

даних в середовищі СКБД MS Access 

Мета: ознайомлення з можливостями і особливостями програмного засобу для обробки 

інформації за фахом щодо відображення великого масиву даних у вигляді таблиць БД; 

оволодіння навиками проєктування бази даних, аналізу взаємозв’язків між параметрами, що 

використовуються у постановках задач, практичними навичками створення табличних 

документів за фахом використовуючи можливості програмного засобу, добирання інформації з 

різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз даних, застосовуння 

спеціалізованих інформаційних систем. 

Питання для обговорення: 

1. Способи створення таблиць. 

2. Типи даних полів. 

3. Аналіз таблиць. 

4. Створення в таблицях полів підстановки. Властивості полів таблиці. 

5. Створення багатотабличної бази даних. Створення зв’язків між записами таблиць. 

6. Заповнення таблиць даними. 

 

Тема. Основи технології баз даних: Проектування та розробка запитів користувача в 

середовищі СКБД MS Access. Проведення розрахунків у базі даних засобами СКБД 

MS Access 

Мета: ознайомлення з можливостями маніпулювання даними за фахом використовуючи 

запити вибірки даних, оновлення та видалення інформації програмного засобу; оволодіння 

навичками формування запитів щодо управління та реструктурування даних  

Питання для обговорення: 

1. Сортування та фільтрування даних у таблиці. 

1.1.Сортування даних. 

1.2.Фільтрування даних. Види фільтрів. 

1.3.Правила формування критеріїв відбору. 

2. Способи формування запитів на вибірку даних. 

2.1.Створення простого запиту засобами Конструктора. 

2.2.Створення простого запиту засобами Майстра.  

2.3.Створення запитів з умовами. 

3. Типи запитів 

3.1.Обчислення у запитах. Запити дій. 

3.2.Запит на оновлення записів. 

3.3.Запит на видалення записів. 

3.4.Запит на створення таблиці. 

3.5.Запит на додавання даних. 



3.6.Створення запиту на вибір з параметром. 

3.7.Створення перехресного запиту. 

 

Тема. Основи технології баз даних: Робота з формами і звітами в середовищі СКБД 

MS Access. Створення головного меню інформаційної системи. Імпорт, експорт та 

конвертація даних 

Мета: ознайомлення з особливостями створення форм і звітів використовуючи сучасні 

можливості програмного засобу; оволоління практичними навиками створення звітів для 

подальшого документування та обробки, навиками створення екранних рішень складних 

спеціалізованих задач і проблем професійної діяльності для їх подальшого використання у 

розробках автоматизованих систем і у спеціалізованих інформаційних системах. 

Питання для обговорення: 

1. Створення форм. 

1.1.Способи створення форм. 

1.2.Використання інструмента Форма. 

1.3.Використання Майстра форм. 

1.4.Використання порожньої форми. 

1.5.Розроблення форми в режимі Конструктора. 

1.6.Оформлення форми. 

1.7.Використання елементів керування. 

1.8.Обчислення у формах. 

1.9.Створення підформ (підпорядкованих форм). 

1.10. Елементи навігації бази даних.  

1.11. Створення форм навігації бази даних. 

2. Створення звітів.  

2.1.Способи створення звітів (Звіт, Пустий звіт, Конструктор звітів, Майстер звітів, 

Етикетки). 

2.2.Послідовність створення звіту за допомогою Конструктора. 

2.3.Оформлення елементів розділів звіту. 

2.4.Надання звітові професійного зовнішнього вигляду засобами тем. 

2.5.Додавання емблеми або зображення тла.  

2.6.Попередній перегляд і друк звіту 

 

Тема. Сучасні технології для створення презентацій 

Мета: ознайомлення з технологіями організації презентацій із застосуванням офісної 

програми; оволодіння навиками розробки демонстраційних матеріалів. 

Питання для обговорення: 

1. Засоби PowerPoіnt для створення і редагування презентацій. 

2. Вимоги до структури і змісту презентації. 

3. Загальні правила використання шрифтів. 

4. Поради для створення успішної презентації. 

5. Використання форматів різних типів у презентаційних матеріалах. 

 

 

Тема. Хмарні технології. Робота з хмарними сервісами 

Мета: ознайомлення з основами роботи з сервісами Google; вміти використовувати 

інформаційно-комунікаційні технології, різні сервіси для візуалізації інформації, оволодіння 

навиками використання професійної аргументації для донесення інформації, ідей, проблем та 

способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері діяльності. 

Питання для обговорення: 

1. Хмарні технології. Адміністрування поштового сервісу Gmail. 

2. Робота з хмарними сервісами Google Диск, Документи, Таблиці, Форми, Meet, Презентації, 

Calendar, Нотатки,  з сервісом відеотрансляцій Google Hangouts.  

3. Спільна робота над Google-Docs. Налаштування доступу. 

4. Використання Google-форм у аналітичній діяльності.  
5. Робота з сервісом для створення сайтів Google Site. 



 

Тема. Мережні технології в забезпеченні комунікаційних зв’язків. Інтернет-технології 

в фінансовій сфері діяльності. Технології забезпечення безпеки інформаційних систем. 

Мета: ознайомлення із мережевими технологіями та Internet-ресурсами для пошуку інформації, 

вміти систематизувати та узагальнити отримані відомості; оволодіння практичними навиками 

застосування спеціалізованих інформаційних систем, сучасних фінансових технологій та 

програмних продуктів у фінансовій сфері діяльності; знати інструменти захисту електронної та 

паперової документації. 

1. Основи структури та функціонування мережі Інтернет. 

2. Призначення пошукових систем. 

3. Основні напрями електронного бізнесу. 

4. Інформаційні системи і технології у фінансах, банківській сфері та страхуванні.  

5. Поняття про безпеку інформації. Складові безпеки.  

6. Захист інформації в комп’ютерній мережі.  

7. Технології забезпечення безпеки інформаційних систем у фінансовій сфері діяльності. 

 

6. Комплексне практичне індивідуальне завдання 

Для набуття умінь самостійного мислення і самоконтролю у студентів особливе 

значення має виконання комплексного практичного індивідуального завдання (КПІЗ) з 

дисципліни «Інформаційно-комунікаційні технології», яке виконується самостійно кожним 

студентом згідно методичних рекомендацій та інструкій.  Воно охоплює основні теми 

дисципліни та має на меті засвоєння теоретичного матеріалу, оволодіння навиками 

застосування набутих теоретичних знань щодо використання вбудованих функцій для 

відповідних фахових розрахунків з метою вирішення складних спеціалізованих задач і проблем 

професійної діяльності та  проєктування бази даних, є одним із обов’язкових складових модулів 

залікового кредиту з дисципліни. 

Завдання для виконання комплексного практичного індивідуального завдання: 

І частина 

Розв’язуваня деяких фінансових задач, пов’язаних з теорією відсотка. 

Виконання завдання передбачає ознайомлення з основами теорії відсотка і реалізації 

розв’язування задач з використанням можливостей електронних таблиць. Варіанти завдання 

згенеровані будуть на основі задач, які містяться в методичних вказівках до виконання КПІЗ. 

ІІ частина 

Проєктування інформаційних систем в базах даних. 

Виконання цієї частини КПІЗ передбачає розв’язання завдання за такою послідовністю 

виконання: 

1. Здійснити аналіз методів проєктування моделей запропонованих предметних областей. 

2. На основі вище згаданих методів навчитись визначати вид моделі. 

3. Спроєктувати базу даних. 

4. Представити результати архітектурного проектування у вигляді короткого звіту – 

нотації у вигляді діаграм (сутність–зв’язок). 

Оформлення результатів роботи здійснюється у вигляді презентації і відображається на 

створеному сайті. 

 

7. Тренінг з дисципліни 

Мета тренінгу з дисципліни «Інформаційно-комунікаційні технології» – оволодіння 

новими навиками візуалізації інформації. Успішне проходження тренінгу сприяє посиленню 

практичної спрямованості у підготовці фахівців за ступенем вищої освіти «бакалавр».  

Проведення тренінгу дозволяє: забезпечити практичне засвоєння теоретичних знань, 

отриманих у процесі вивчення дисципліни «Інформаційно-комунікаційні технології»; виробити 

у студентів навички візуального представлення інформації. 

Організація і порядок проведення тренінгу 

1. Вступна частина. Актуалізація теми тренінгового заняття та структуризація процесу 

його проведення. Ознайомлення студентів з метою тренінгу, його завданнями, процедурою 

проведення, очікуваними результатами. Представлення програми тренінгу.  



2. Організаційна частина. Встановлення правил проведення тренінгу, визначення завдань 

та розподіл ролей. Забезпечення учасників тренінгу інструкціями.  

3. Практична частина. Виконання тренінгових завдань із використанням базових та 

інноваційних методів проведення тренінгу за визначеною темою. Підготовка презентаційних 

матеріалів за результатами виконання тренінгового завдання.  

4. Підведення підсумків. Презентація практичної роботи. Обговорення результатів 

виконання завдань, підведення підсумків, оцінка результативності роботи та досягнення 

поставлених цілей тренінгу.  

Тематика тренінгу 

Візуалізація даних засобами електронних таблиць. Створення дашборду в електронній 

таблиці. 

 

8. Самостійна робота студентів 

Самостійна робота студентів має на меті формування пізнавальної активності 

студентів, засвоєння ними основних умінь та навичок роботи з навчальними матеріалами, 

поглиблення та розширення вже набутих знань, підвищення рівня організованості студентів 

тощо. 

У процесі самостійної роботи студенти мають оволодіти вміннями та навичками:  

 організації самостійної навчальної діяльності; 

 самостійної роботи в бібліотеці з каталогами; 

 праці з навчальною, навчально-методичною, науковою, науково-популярною 

літературою; 

 роботи з довідковою літературою; 

 обробки зібраної інформації з використанням технічних засобів і програм; 

 послуговування інтернет-ресурсами. 

 

№ з

/п 

 

Тематика 

Кількість 

годин 

денна заочна 

1.  Тема 1. Інформаційні технології як інструмент обробки інформації в 

процесі професійної діяльності 

4 4 

2.  Тема 2. Програмні засоби роботи із структурованими документами 

Тема 2.1. Структуровані документи 

3 6 

3.  Тема 2.2. Технології обробки документів засобами електронного офісу 12 8 

4.  Тема 2.3. Технології табличної обробки структурованих даних 

Тема 2.3.1. Використання вбудованих функцій ЕТ для обробки 

інформації та проведення фахових розрахунків. Технології 

опрацювання графічних даних 

6 12 

5.  Тема 2.3.2. Інструменти ЕТ для аналізу фахових процесів та 

особливостей їх функціонування з метою впорядкування, 

класифікування та систематизування інформації 

6 12 

6.  Тема 2.3.3. Комп’ютерне моделювання об’єктів і процесів для аналізу 

фахової інформації в ЕТ. Рішення фахових задач засобами оптимізації в 

середовищі ЕТ 

8 10 

7.  Тема 3. Основи технології баз даних 16 34 

8.  Тема 4. Сучасні технології для створення презентацій 5 8 

9.  Тема 5. Хмарні технології. Робота з хмарними сервісами 7 16 

10.  Тема 6. Технології глобальної мережі Інтернет. Інтернет-технології в 

фінансовій сфері діяльності. Мобільні інформаційні технології 

6 14 

11.  Тема 7. Технології забезпечення безпеки інформаційних систем 5 14 

 Разом 78 138 

 

9. Методи навчання  

У навчальному процесі застосовуються: лекції, практичні та індивідуальні заняття, 

консультації, самостійна робота, метод опитування, тестування, виконання КПІЗ. 



 

10. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання 

У процесі вивчення дисципліни «Інформаційно-комунікаційні технології» 

використовуються наступні засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання: 

  стандартизовані тести; 

  поточне опитування, виконання лабораторних робіт та їх захист; 

  оцінювання результатів модульної контрольної роботи; 

  залікове модульне тестування; 

  презентації результатів виконаних завдань; 

  оцінювання результатів КПІЗ; 

  ректорська контрольна робота; 

  екзамен. 

11. Політика оцінювання 

Політика щодо дедлайнів і перескладання. Для виконання індивідуальних завдань і 

проведення контрольних заходів встановлюються конкретні терміни. Перескладання модулів 

відбувається з дозволу дирекції факультету за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний).  

Політика щодо академічної доброчесності. Використання друкованих і електронних 

джерел інформації під час контрольних заходів та екзаменів заборонено.  

Політика щодо відвідування. Відвідування занять є обов’язковим компонентом 

оцінювання. За об’єктивних причин (наприклад, карантин, воєнний стан, хвороба, закордонне 

стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу з 

дозволу дирекції факультету. 

 

12. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю 

Підсумковий бал (за 100-бальної шкалою) з дисципліни «Інформаційно-комунікаційні 

технології» визначається як середньозважена величина, в залежності від питомої ваги кожної 

складової залікового кредиту: 

Заліковий 

модуль 1 

Заліковий 

модуль 2 

Заліковий 

модуль 3 

Заліковий 

модуль 4 

(екзамен) Р
а
зо

м
 

20% 20% 20% 40% 100% 

1. Захист 

індивідуальних 

завдань на заняттях 

(теми 1-2): 7 

завдань по 10 балів 

– max 70 балів. 

2. Модульна 

контрольна робота– 

max 30 балів. 

1. Захист 

індивідуальних 

завдань на заняттях 

(теми 3-7): 

8 завдань по 5 балів – 

max 40 балів. 

2. Модульна 

контрольна робота – 

max 60 балів. 

1. Виконання 

завдань під час 

тренінгу – max 20 

балів 

2. Виконання КПІЗ 

на основі 

сформованих 

індивідуальних 

завдань –  max 40 

балів. 

3. Захист КПІЗ –    

max 40 балів. 

1. Тестові завдання 

(20 тестів по 2 бали) 

– max 40 балів або    

Теоретичні питання 

(2 по 20 балів) – max 

40 балів. 

3. Практичні завдання 

(2 або 3) – max 60 балів. 

 

 

Шкала оцінювання: 

 
За шкалою 

ЗУНУ 
За національною 

шкалою 
За шкалою ECTS 

90–100 відмінно А (відмінно) 
85-89 

добре 
В (дуже добре) 

75–84 С (добре) 
65–74 

задовільно 
D (задовільно) 

60-64 Е (достатньо) 
35–59 

незадовільно 
FX (незадовільно з можливістю повторного складання) 

1–34 F (незадовільно з обов’язковим повторним курсом) 



 

13. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких передбачає 

навчальна дисципліна 

№ Найменування Номер 

теми 

1. Мультимедійний проєктор  1 – 7 

2. Проєкційний екран  1 – 7 

3. Комунікаційне програмне забезпечення (Internet Explorer, Google Chrome, 

Firefox)  

1 – 7 

4. Наявність доступу до мережі Інтернет  1 – 7 

5. Персональні комп’ютери  1 – 7 

6. Комунікаційне програмне забезпечення (Zoom), сервіс Google Meet для 

проведення занять у режимі он-лайн (за необхідності)  

1 – 7 

7. Комунікаційна навчальна платформа (Moodle) для організації 

дистанційного навчання (за необхідності)  

1 – 7 

8. Програмне забезпечення: ОС Windows  1 – 7 

9. Інструменти Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Microsoft Access). 

Сервіси Google: Gmail, Docs, Forms, Sheets та інші. 

1 – 7 
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