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Опис дисципліни 

Силабус навчальної дисципліни «Інформаційні системи та технології» складений 

відповідно до освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі 

спеціальності 051 „Економіка”. Дисципліна формує систему знань з методології та 

інструментарію побудови і використання різних типів інформаційних систем та технологій. 

 

 

Структура курсу 

 

Годин

и (лек. 

/ 

практ.

) 

Тем

а 

Результати навчання Завданн

я 

2  / 0,5 1.Інформаційна система 

та її структура 

Знати етапи розвитку інформаційних 

систем. Розуміти процеси, що протікають в 

інформаційних системах. Розуміти 

структуру інформаційної системи. Знати 

інформаційне забезпечення, технічне 

забезпечення, математичне та програмне 

забезпечення, організаційне забезпечення, 

правове забезпечення.  

 

Тести

, 

завда

ння 

2 / 0,5 2.Класифікація 

інформаційних систем 

Знати класифiкацiю за ознакою 

структурованостi задач; класифiкацiю за 

ступенем автоматизацiї, класифiкацiю за 

характером використання iнформацiї, 

класифiкацiю за сферою застосування, 

класифiкацiю за формальнiстю, 

класифiкацiю за функцiональною ознакою i 

рiвнями управлiння. 

 

Тести

, 

завда

ння 

mailto:Irynadanylyuk9@gmail.com


2 / 0,5 3.Інформаційна 

технологія 

Знати  інструментарiй iнформацiйної 

технологiї. Розумиіти складовi iнформацiйної 

технологiї. Опапнувати функцiї 

автоматизованої iнформацiйної технологiї. 

Знати структуру автоматизованої 

iнформацiйної технологiї. 

 

Тест

и, 

завд

анн

я 

2 / 0,5 4. Класифікація 

інформаційних технологій 

Знати класифiкацiю за способом реалiзацiї 

систем, класифiкацiю за класом реалiзованих 

технологiчних операцiй, класифiкацiю за 

типом iнтерфейсу користувача, 

класифiкацiю за способом побудови 

комп’ютерної мережi.  

 

Тести, 

завданн

я 

2 / 0,5 5. Застосування 

інформаційних систем 

Знати загальнi принципи застосування 
iнформацiйних систем. Розуміти системи 
оброблення транзакцiй, системи роботи зi 
знаннями та офiснi системи. Застосовувати 
управлiнськi iнформацiйнi системи, системи 
пiдтримки прийняття рiшень, системи 
пiдтримки прийняття стратегiчних рiшень. 
Розцміти взаємозв’язок рiзних типiв 
iнформацiйних систем. Системи збуту та 
маркетингу.  

Тести, 

завдання 

2 / 0,5 
6. Технології оброблення 

даних СУБД 

 

Знати призначення, задачi i особливостi 
оброблення даних, банки даних, їх 
особливостi, етапи розробки, бази даних, 
моделi даних. Розуміти систему управлiння 
базами даних i її функцiї.  

Тести

, 

завда

ння 

2 / 0,5 7. Технології управління 
Знати призначення, основнi компоненти. 
Розуміти, що таке  автоматизоване робоче 
мiсце фахiвця, регулярні звіти, спеціальні 
звіти, підсумкові звіти, пПорівняльні звіти. 

 

Тести, 

завданн

я 

2 / 0,5 
8. Офісні технології 

 

Знати призначення та основнi компоненти. 
Ролзуміти технологiю оброблення текстової 
iнформацiї, технологiю оброблення табличної 
iнформацiї.  

 

Тести, 

завданн

я 

4 / 1 
9. Технології підтримки 

прийняття рішень 

Знати призначення та основні компоненти. 

Опанувати історію розвитку. Розуміти 

особливості технології та їх арактеристики. 

Застосовувати ітерацiйний процес 

вироблення рішень. Знати можливості 

системи управлінн, БД, Бази моделей.  

Тести, 

завданн

я 

2 / 0,5 
10. Технології експертних 

систем 

Знати призначення. Розуміти штучний 
інтелект. Опанувати відмінності ЕС від 
ППР, їх переваги. Знати основні 
компоненти ЕС.  

Тести, 

завданн

я 

2 / 0,5 
11. Режими опрацювання 

інформації 

Розуміти, що таке пакетний режим, 
діалоговий режим. Знати вимоги до 
діалогових систем. Застосовувати 
мережний режим. Знати характеристику 
мереж, режим реального часу, режим 
поділу часу, інтерактивний режим.  

 

Тести, 

завданн

я 



2 / 0,5 
12.  Стандарти 

управління та розробки 

Застосовувати планування впровадження 

управлiння послугами. Знати управлiння 

додатками, управлiння iнфраструктурою 

iнформацiйних комунікацій, управлiння 

безпекою, управлiння конфiгурацiями 

програмного забезпечення. Розуміти, що таке 

бiзнес-перспектива, ITIL Знати CALS-

технологiї. Р о з у м і т и  проблеми 

застосування.  

 

Тести, 

завданн

я 

2 / 0,5 
13. Критерії оцінки 

Знати загальні підходи до оцінки. Розуміти 

оцiнку рiвня iнформацiйної технології. 

Опанувати критерiї ефективностi 

застосування.  

РКР 
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Інформаційні ресурси: 

1.Інформаційні системи і технології : навчальний посібник на інформаційному порталі 

http://er.nau.edu.ua. 

2.Видання "Український журнал інформаційних технологій" на інформаційному порталі 

http://science.lpnu.ua 

3.Інформаційні технології – 2018. Збірник тез V Всеукраїнської науково – практичної 

конференції молодих науковців на інформаційному порталі http://fitu.kubg.edu.ua 

4."1С:Підприємство". "Бухгалтерія" – YouTube на інформаційному порталі 

https://www.youtube.com 

5.Навчальний посібник в електронному вигляді 

https://www.uzhnu.edu.ua/en/infocentre/get/15617 

6.Методичні вказівки для проведення практичних (лабораторних) занять з дисципліни 

«інформаційні системи в управлінні» на інформаційному порталі https//eki.tneu.edu.ua 

 

 

Політика оцінювання 

 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням 

термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). 

Перескладання модулів відбувається із дозволу деканату за наявності поважних 

причин (наприклад, лікарняний). 

● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на 

наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими 

запозиченнями не більше 20%. Списування під час контрольних робіт та екзаменів 

заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої 

дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування. 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом 

оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням 

із керівником курсу. 

 

Оцінювання 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

 

Види 

оцінювання 

% від остаточної 

оцінки 

Модуль 1 (теми 1-7) 
1. Усне опитування під час заняття (6 тем по5 балів = 30 

балів) 
2. Письмова робота = 70 балів 

30 

Модуль 2 (теми 7 - 13) 

1. Усне опитування під час заняття (7 тем по 5  балів = 35 

балів) 

2. Письмова робота = 65 балів 

40 

КПІЗ 
1. Написання та захист КПІЗ = 80 балів. 
2. Виконання завдань під час тренінгу = 20 балів 

30 

http://er.nau.edu.ua/
http://science.lpnu.ua/
http://fitu.kubg.edu.ua/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGWFyeGnI4s73blpTxyHTA8vgDoULfw9a
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGWFyeGnI4s73blpTxyHTA8vgDoULfw9a
https://www.uzhnu.edu.ua/en/infocentre/get/15617


Разом: 100 

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 E (достатньо) 

35-59 незадовільно FX (незадовільно з можливістю 

повторного складання) 

1-34 F (незадовільно з обов’язковим 

повторним курсом) 

 

 
 


