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Опис дисципліни 
Дисципліна «Інформаційно–комунікаційні технології» належить до блоку обов’язкових 

дисциплін циклу загальної підготовки бакалавра галузі знань 07 Управління та адміністрування, 
спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування.Дисципліна «Інформаційно–
комунікаційні технології» знайомить із принципами та прийомами, пов’язаними із застосуванням 
сучасних інформаційно–комунікаційних технологій і комп’ютерних систем; сучасними тенденціями 
розвитку апаратних засобів та програмного забезпечення; з основами сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій, тенденціями їхнього розвитку; з принципами побудови інформаційних 
моделей. Дисципліна спрямована на формування у студентів теоретичних знань та вироблення 
практичних навичок використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та  
використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій з метою ефективного опрацювання 
інформації з різних інформаційних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз даних, для 
вирішення складних спеціалізованих задач і проблем професійної діяльності. 

Володіючи термінологією, апаратним і програмним забезпеченням інформаційних і 
комунікаційних технологій в професійній діяльності, студенти вміють виконувати пошук інформації в 
мережі Інтернет (інформаційні матеріали, демонстраційні матеріали навчання, що підвищують 
наочність, і ефективність словесних методів в предметних цифрових освітніх ресурсах). Здійснюють 
пошук нової інформації з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, що міститься 
в різноманітних друкованих та електронних джерелах, користуючись відповідними пошуковими 
методами і системами. 

Інформаційно-комунікаційні технології дозволять фахівцям розв’язувати складні спеціалізовані 
завдання та вирішувати практичні проблеми у професійній діяльності. 

Структура курсу 
№ 
п/п 

Тема Результати навчання Завдання 

1. Інформаційні технології 
як інструмент обробки 
інформації в процесі 
професійної діяльності 

Знатитермінологію, володіти теоретичними основами та 
уміти практично використовувати комп’ютерну та офісну 
техніку, інформаційно-комунікаційні технології для 
досягнення високого рівня професійної майстерності. 

Тести, 
питання, 
завдання  



 

 

2. Програмні засоби роботи 
із структурованими 
документами 

Уміти класифікувати, систематизувати інформацію та 
правильно вибирати комп’ютерні засоби та програмне 
забезпечення для автоматизації обробки інформації. 
Застосовувати навички використання прикладних систем 
обробки економічних даних під час дослідження 
соціально-економічних систем та розв’язування завдань 
фахового спрямування. 
Ефективно працювати з інформацією: 
критичноаналізуватийінтерпретуватиїївикористовуючивіз
уальніможливостіпрограмногозасобу. 
Бути спроможним використовувати професійну 
аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та 
способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у 
фінансовій сфері діяльності. 

Завдання 
тести 

3. Основи технології баз 
даних 

Володіти навичками створення та обслуговування баз 
даних для автоматизації обробки економічної інформації 
під час виконання індивідуальних та колективних 
проєктів; вміти проектувати бази 
даних,використовуватиможливостіпрограмногозасобудля
обробки інформації за фахом, володіти навичками 
формування запитів щодо управління та реструктурування 
даних; вміти створювати екраннірішення 
складнихспеціалізованих задач і проблем 
професійноїдіяльностідля їх подальшого використання у 
розробках автоматизованихсистем; вміти створювати 
звіти для 
подальшогодокументуваннятаобробкивикористовуючису
часніможливостіпрограмногозасобу. 
Знатитермінологію, що використовується вдисципліні, 
аналізувативзаємозв’язки між параметрами, 
щовикористовуютьсяупостановкахзадач. 
Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи. 

Завдання, 
питання, 
тести 

4. Сучасні технології для 
створення презентацій 

Вміти розробляти демонстраційні матеріали. Завдання, 
тести 

5. Хмарні технології. 
Робота з хмарними 
сервісами 

Вміти використовувати інформаційно-комунікаційні 
технології, різні сервіси для візуалізації інформації. 

Завдання, 
питання, 
тести 

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

Вміти використовувати мережеві технології та Internet-
ресурси для пошуку інформації, володіти навиками 
систематизації та узагальнення отриманих відомостей. 
Організовувати власну інформаційну діяльність та 
планувати її результати. Застосовувати спеціалізовані 
інформаційні системи, сучасні фінансові технології та 
програмні продукти. 

Питання  



 

 

7. Технології забезпечення 
безпеки інформаційних 
систем 

Застосовувати інструменти захисту електронної та 
паперової документації. 

Питання  
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Політика оцінювання 

У процесі вивчення дисципліни «Інформаційно-комунікаційні технології» використовуються 
такі 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. 

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. 

 
Оцінювання  

 
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) Ра

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. 
2. 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) 

 
 


