




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 ECTS – 5 

Галузь знань – 23 Соціальна 

робота 

Статус дисципліни: 

Обов’язкова 

Мова навчання: українська 

Кількість залікових модулів – 

4 

Спеціальність – 232 

Соціальне забезпечення 

 

Освітньо-професійна 

програма – “Соціальне 

забезпечення” 

Рік підготовки – 1 

 

Семестр – 2 

Кількість змістових модулів – 

2 

Лекції – 30 год. 

 

Практичні заняття – 30 год. 

Загальна кількість годин – 150 

Ступінь вищої освіти – 

бакалавр 

Індивідуальна робота – 4 год. 

 

Тренінг, КПІЗ – 8 год. 

 

Самостійна робота – 78 год. 

Тижневих годин – 10, з них 

аудиторних – 4 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 

знань, вмінь та навичок, необхідних для раціонального використання сучасних 

інформаційних технологій при розв’язуванні задач, пов’язаних з опрацюванням 

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

науці, повсякденній практиці; знайомство студентів з перспективами у цій галузі 

знань; подальше становлення і вдосконалення інформаційної культури майбутніх 

фахівців. 

 

2.2. Завдання вивчення дисципліни 

Завданнями вивчення курсу «Інформаційно-комунікаційні технології» є: 

1. 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. 

2. Розвиток в студентів уміння самостійно опановувати та раціонально 

використовувати програмні засоби різного призначення, цілеспрямовано шукати й 

систематизувати інформацію, використовувати електронні засоби обміну даними. 

3. 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. 
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2.3. Найменування та опис компетентностей, формування котрих 

забезпечує вивчення дисципліни: 

- навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

 

2.4. Передумови для вивчення дисципліни 

Дисципліни, вивчення яких передувало вивченню дисципліни «Інформаційно-

комунікаційні технології»: «Вища математика», а також «Інформатика» в середній 

загальноосвітній школі. 

 

2.5. Результати навчання: 

- застосовувати методи збору інформації: аналіз документів, опитування та 

спостереження. 

 

 

3. Програма навчальної дисципліни «Інформаційно-комунікаційні технології» 

 

Змістовий модуль 1. Основи знань про інформаційно-комунікаційні 

технології 

 

Тема 1. Поняття про інформацію та інформаційні системи. Перспективи 

розвитку інформаційних та комунікаційних технологій  
1. Інформатизація економічної діяльності. Головні напрями та завдання 

державної інформаційної політики. 

2. Поняття інформації. Властивості інформації та вимоги до неї. 

3. Інформаційні ресурси як об’єкт застосування інформаційних технологій.  

4. Поняття про інформаційні технології, процеси, системи та класифікація 

інформаційних систем.  

5. Роль інформаційно-комунікаційних технологій в системі організаційного 

управління. 

6. Сучасний стан та тенденції розвитку інформаційно-комунікаційних 

технологій. 

7. Хмарні технології. Робота з хмарними сервісами. 

 

Тема 2. Програмні засоби роботи із структурованими документами ( 

2.1. Структуровані документи  
1. Поняття про структуровані документи та SGML. 

2. Стандартні засоби для створення та роботи зі структурованими документами. 

 

2.2. Системи електронного документообігу та їх характеристика 

1. Концепція електронного документу. 

2. Електронний офіс. Інформаційні технології автооматизації офісу. 

3. Програми для роботи з текстовими документами. 

4. Підготовка ділової документації. 

 

2.3. Використання можливостей структурного документування в 

електронних таблицях  

2.3.1. Системи табличної обробки даних 

1. Порівняльна характеристика сучасних табличних процесорів.  

2. Технології опрацювання графічних даних. Візуальний аналіз фахової 

інформації в середовищі ЕТ. 
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3. Використання вбудованих функцій ЕТ для обробки інформації та проведення 

фахових розрахунків з метою вирішення складних спеціалізованих задач і проблем 

професійної діяльності. 

 

2.3.2. Робота з робочими листами і робочими книгами  
1. Робота з листами. Зв’язування робочих листів та робочих книг. 

2. Консолідація інформації в електронних таблицях. 

 

2.3.3. Інструменти ЕТ для аналізу фахових процесів та особливостей їх 

функціонування з метою впорядкування, класифікування та систематизування 

інформації. 

1. Аналіз фахової інформації засобами впорядкування та групування даних. 

2. Створення запитів та пошук інформації засобами електронних таблиць. 

3. Особливості використання інструменту обчислення проміжних підсумків. 

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

5. Аналіз даних за допомогою зведених таблиць та діаграм. 

 

2.3.4. Моделювання економічних систем 

1. 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. 

2. Основи візуалізації фінансово-економічних даних. 

3. 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. Застосування інтернет технологій 

 

Тема 3. Програмні засоби роботи з базами та сховищами даних  

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

моделі даних; модель «сутність-зв’язок»; нормалізація відношень. 

2. 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. 

3. Відбір інформації із таблиць БД за допомогою запитів. Поняття про мову 

запитів SQL. 

4. Створення форм для організації інтерфейсу користувача. 

5. Публікація інформації за допомогою звітів. 

6. Обмін даними між СКБД та іншими програмами, призначеними для обробки 

документів. Спільне використання бази даних. 

 

Тема 4. Розробка інформаційно-демонстраційних матеріалів  
1. Сучасні технології для створення перзентацій. 

2. Використання форматів різних типів у презентаційних матеріалах. 

3. Відеоконференц-зв’язок та його використання у системах. Програмні засоби 

відеоконференц-зв’язку. 

 

Тема 5. Технології мультимедіа. Гіпертекстові технології  

1. Основі поняття та різновиди мультимедійних технологій. 
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2. Базові технології мультимедіа. Web Wide Web та Hyper Markup Language. 

3. Особливості гіпертекстових технологій. Правила створення XML-документа. 

Структура документа у XML. Управління контентом документів за допомогою XML. 

4. Автоматизоване створення й адміністрування форумів та чатів. 

 

Тема 6. Застосування Інтернету в галузі  

Інтернет-технології в галузі і бізнесі. Огляд корпоративних хмарних платформ. 

Інтернет-комерція. Інтерактивний маркетинг. Віртуальні підприємства.  

 

Тема 7. Захист інформації у мережних системах  

Поняття про безпеку інформації. Захист інформації в комп’ютерній мережі. 

Технології забезпечення безпеки інформаційних систем 

 

 

4. Структура залікового кредиту дисципліни «Інформаційно-комунікаційні 

технології» 
 

Тема 

Кількість 

Лекції Практ. 

заняття  

Інд. 

робота 

Тренінг, 

КПІЗ 

Самост. 

робота 

Контр. 

заходи 

Змістовий модуль 1. Основи знань про інформаційно-комунікаційні технології 

Тема 1. Поняття про інформацію та 

інформаційні системи. Перспективи 

розвитку інформаційних та 

комунікаційних технологій 

2 2  

4 

4 

п
о
то

ч
н

е 

о
п

и
ту

в
ан

н
я
, 

за
в
д

ан
н

я
 

Тема 2. Програмні засоби роботи із 

структурованими документами 

10 10 1 20 

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

систем. Застосування інтернет технологій 

Тема 3. Програмні засоби роботи з 

базами та сховищами даних 

10 10 1 

4 

16 
п

о
то

ч
н

е 
о
п

и
ту

в
ан

н
я
, 

за
в
д

ан
н

я 
Тема 4. Розробка інформаційно-

демонстраційних матеріалів 

2 2 1 
10 

Тема 5. Технології медіа. Гіпертекстові 

технології 

2 2 1 
10 

Тема 6. Застосування Інтернету в галузі 2 2  8 

Тема 7. Захист інформації у мережних 

системах 

2 2  
10 

Разом 30 30 4 8 78  

 

 

5. Тематика практичних занять 
 

Зміст 

Практична № 1. Хмарні технології. Адміністрування поштового сервісу Gmail. Робота з 

хмарними сервісами. 

Практична № 2. Організація роботи з текстовими документами. Розробка структури документа. 

Організація перехресних посилань в документі. Створення електронних форм і шаблонів для 

введення даних. 

Практична № 3. Технології опрацювання графічних даних. Візуальний аналіз фахової 
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інформації в середовищі ЕТ. 

Практична № 4. Масиви та формули масивів. Робота з масивами. 

Практична № 5. Інструменти ЕТ для аналізу фахових процесів та особливостей їх 

функціонування з метою впорядкування, класифікування та систематизування інформації. 

Практична № 6. Аналіз даних засобами ЕТ. Робота з листами та робочими книгами. 

Консолідація даних. 

Практична № 7. Аналіз і узагальнення даних за допомогою зведених таблиць та діаграм.  

Практична № 8. Комп’ютерне моделювання об’єктів і процесів для аналізу фахової інформації 

в ЕТ. Прогнозування даних. Аналіз тенденцій. Основи візуалізації фінансово-економічних 

даних. 

Практична № 9. Побудова бази даних реляційного типу в СКБД MS Access. 

Практична № 10-11. Проектування та розробка запитів користувача в середовищі СКБД 

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

Практична № 12-13. Робота з формами і звітами в середовищі СКБД MS Access. Створення 

головного меню інформаційної системи. Імпорт, експорт та конвертація даних. 

Практична № 14. Розробка інформаційно-демонстраційних матеріалів. 

Практична № 15. Створення XML-документа. Структура документа у XML. Управління 

контентом документів за допомогою XML. Застосування програми uCoz; Google Site. 
 

 

6. Комплексне практичне індивідуальне завдання 

Комплексне практичне індивідуальне завдання з дисципліни «Інформаційно-

комунікаційні технології» студенти виконують самостійно на основі сформованого 

випадковим чином вибіркового масиву вихідних (первинних) даних, оформлених у 

вигляді наскрізної практичної задачі. Метою виконання КПІЗ є успішне засвоєння 

змісту навчальної дисципліни. КПІЗ оформлюється у відповідності із встановленими 

вимогами; при його виконанні та оформленні студент використовує комп’ютерну 

техніку. КПІЗ оцінюється за 100-бальною шкалою. Виконання КПІЗ є одним із 

обов’язкових складових модулів залікового кредиту. 

 

7. Самостійна роботи 

№ з/п Тематика Кількість 

годин 

1.  Тема 1. Поняття про інформацію та інформаційні системи. Перспективи 

розвитку інформаційних та комунікаційних технологій 

4 

2.  Тема 2. Програмні засоби роботи із структурованими документами 20 

3.  Тема 3. Програмні засоби роботи з базами та сховищами даних 16 

4.  Тема 4. Розробка інформаційно-демонстраційних матеріалів 10 

5.  Тема 5. Технології мультимедіа. Гіпертекстові технології 10 

6.  Тема 6. Застосування Інтернету в галузі 8 

7.  Тема 7. Захист інформації у мережних системах 10 

 Разом 78 

 

 

8. Тренінг з дисципліни 

Тематика_1: Розробка структурованого документу. 

Порядок проведення: 

1. Здійснити аналіз видів документів. 

2. Навчитись проектувати документи. 

3. Розробити бланк документу, використовуючи відомі засоби. 
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Тематика_2: Проектування інформаційних систем в базах даних. 

Порядок проведення: 

1. Здійснити аналіз методів проектування моделей предметних областей. 

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

3. Спроектувати запропоновану базу даних. 

4. Представити результати архітектурного проектування у вигляді короткого 

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

 

 

9. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання 

У процесі вивчення дисципліни «Інформаційно-комунікаційні технології» 

використовуються наступні наступні засоби оцінювання та методи демонстрування 

результатів навчання: 

 поточне тестування; 

 поточне опитування; 

 залікове модульне тестування та опитування; 

 розрахункові та розрахунково-графічні роботи; 

 презентації результатів виконаних завдань; 

 оцінювання результатів КПІЗ; 

 ректорська контрольна робота; 

 екзамен; 

 інші види індивідуальних та групових завдань. 

 

 

10. 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: 

для іспиту: 

Заліковий 

 модуль 1 

Заліковий  

модуль 2 

Заліковий  

модуль 3 

Заліковий  

модуль 4 
Разом 

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. Участь у 

тренінгах – 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 

університету 
За національною 

шкалою 
 

шкалою 

За шкалою ЕСТS 

90-100 відмінно А (відмінно) 
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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) 

 

 

10. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких 

передбачає навчальна дисципліна 

№ 

з/п 
Найменування 

Номер 

теми 

1. Мульмедійний проектор 1-7 

2. Microsoft Office 1-7 
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