
 



 



СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Інформаційні системи та технології» 

1.Опис дисципліни 
 

Дисципліна – 

Галузь знань, Характеристика 
Інформаційні  

спеціальність, СВО навчальної дисципліни 
системи та технології   

Кількість кредитів галузь знань – 12 Дисципліна циклу 

ECTS – 5 «Інформаційні професійної підготовки 

 технології» (вибіркова) 

  Мова навчання - 

  українська 

Кількість залікових спеціальність – 124 Рік підготовки: 

модулів – 3 «Системний аналіз» 
Денна – 3 
Заочна - 3 

  Семестр: 

  

Денна – 6 

Заочна – 6,7 

   

Кількість змістових Ступінь вищої освіти – Лекції: 

модулів – 2 бакалавр 
Денна – 28 год. 
Заочна - 4 

  Практичні: 

  

Денна – 14 год. 
Заочна - 2 

   

Загальна кількість  Самостійна робота: 

годин – 150 год.  Денна –105 год. (тренінг – 

  

4 год.) 

Заочна – 144 год. 

  Індивідуальна робота – 3 

  год. 

Тижневих годин:  Вид підсумкового 

Денна форма навчання  контролю – залік 
– 10 год.,   

з них аудиторних – 2,8 

год.   
 



2. МЕТА Й ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

          2.1. Мета вивчення дисципліни. Формування системи знань з 

методології та інструментарію побудови і використання різних типів 

інформаційних систем та технологій. 

         2.2. Завдання дисципліни полягає у формуванні у студентів теоретичних 

знань та практичних навичок щодо організації автоматизованої обробки 

інформації на підприємствах, організаціях. 

2.3.Найменування та опис компетентностей, формування котрих 
забезпечує вивчення дисциплін: 

КС 1. Здатність аналізувати об’єкт проектування або функціонування та його 

предметну область. 

КС 2. Здатність застосовувати стандарти в області інформаційних систем та 

технологій при розробці функціональних профілів, побудові та інтеграції 

систем, продуктів, сервісів і елементів інфраструктури організації. 

КС 4. Здатність проектувати, розробляти та використовувати засоби реалізації 

інформаційних систем, технологій та інфокомунікацій (методичні, 

інформаційні, алгоритмічні, технічні, програмні та інші). 

КС 6. Здатність використовувати сучасні інформаційні системи та технології 

(виробничі, підтримки прийняття рішень, інтелектуального аналізу даних та 

інші), методики й техніки кібербезпеки під час виконання функціональних 

завдань та обов’язків 
        2.4. Передумови для вивчення дисципліни. Для успішного вивчення цієї 
дисципліни студенти повинні опонувати такі дисципліни: «Сучасні 
інформаційні технології», «Алгоритміка економічних процесів», «Технологія 
проектування та адміністрування баз даних та сховищ даних», «Інформаційні  
системи економіки», «Системи прийняття рішень». 
       2.5.Результати навчання: застосовувати знання фундаментальних і 
природничих наук, системного аналізу та технологій моделювання, стандартних 
алгоритмів та дискретного аналізу при розв’язанні задач проектування і 
використання інформаційних систем та технологій; використовувати базові 
знання інформатики й сучасних інформаційних систем та технологій, навички 
програмування, технології безпечної роботи в комп'ютерних мережах, методи 
створення баз даних та інтернет-ресурсів, технології розроблення алгоритмів і 
комп’ютерних програм мовами високого рівня із застосуванням об’єктно-
орієнтованого програмування для розв’язання задач проектування і 
використання інформаційних систем та технологій. 

2.6.ЗАВДАННЯ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ: 

- ознайомлення студентів відповідно до програми та робочого плану з 

основними питаннями, що стосуються вивчення основних принципів та 

інструментарію постановки задач, побудови інформаційних систем, методів їх 

розв’язування та аналізу з метою використання в менеджменті.  
2.7.ЗАВДАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ:  

Основними завданнями проведення практичних занять є: 

- глибше засвоїти та закріпити теоретичні знання, одержані на лекціях; 

- виявляти фактори, що впливають на розвиток ІС;  

- знати методологію та інструментарій побудови інформаційних систем і 



використання сучасних інформаційних технологій. 
 

3. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовий модуль 1. Основи інформаційних систем і технологій. 

Тема 1. Інформаційна система та її структура. 

Поняття інформаційної системи. Етапи розвитку інформаційних систем. 

процеси, що протікають в інформаційних системах. Структура інформаційної 

системи. Інформаційне забезпечення. Технічне забезпечення. Математичне та 

програмне забезпечення. Організаційне забезпечення. Правове забезпечення.  

Література: 2, 4, 6, 15, 16 

Тема 2. Класифікація інформаційних систем.  

Класифiкацiя за ознакою структурованостi задач. Класифiкацiя за ступенем 

автоматизацiї. Класифiкацiя за характером використання iнформацiї. 

Класифiкацiя за сферою застосування. Класифiкацiя за формальнiстю. 

Класифiкацiя за функцiональною ознакою i рiвнями управлiння. 

Література: 1, 2, 4, 6, 15, 16 

Тема 3. Інформаційна технологія.  

Поняття iнформацiйної технологiї. Етапи розвитку автоматизованих 

iнформацiйних технологiй. Iнструментарiй iнформацiйної технологiї. Складовi 

iнформацiйної технологiї. Функцiї автоматизованої iнформацiйної технологiї. 

Структура автоматизованої iнформацiйної технологiї. 

Література: 1 -  4, 6, 7, 15 

Тема 4. Класифікація інформаційних технологій.  

Класифiкацiя за способом реалiзацiї систем. Класифiкацiя за ступенем охоплення 

завдань управлiння. Класифiкацiя за класом реалiзованих технологiчних операцiй. 

Класифiкацiя за типом iнтерфейсу користувача. Класифiкацiя за способом 

побудови комп’ютерної мережi.  

Література: 1, 2, 4, 6, 10, 15, 16, 17 
 
Тема 5. Застосування інформаційних систем.  
Загальнi принципи застосування iнформацiйних систем. Основнi iнформацiйнi 
системи в органiзацiях. Пiдтипи iнформацiйних систем. Системи оброблення 
транзакцiй. Системи роботи зi знаннями та офiснi системи. Управлiнськi 
iнформацiйнi системи. Системи пiдтримки прийняття рiшень. Системи пiдтримки 
прийняття стратегiчних рiшень. Взаємозв’язок рiзних типiв iнформацiйних систем. 
Системи збуту та маркетингу. Виробничi iнформацiйнi системи. Фiнансовi та 
бухгалтерськi системи. Системи управлiння людськими ресурсами. 

Література: 2, 4, 6, 15, 16 
 
Тема 6. Технології оброблення даних СУБД.  
Призначення. Задачi i особливостi оброблення даних. Основнi компоненти. Банки 
даних, їх особливостi, етапи розробки. Бази даних. Моделi даних. Система 
управлiння базами даних i її функцiї. Концептуальнi моделi даних в базах 
даних. Види концептуальних моделей. Модель сутнiсть-зв’язок. Iнтегрованi 
технологiї в розподiлених системах.  

Література: 1, 4, 6, 7, 11, 16 
 
Змістовий модуль 2. Використання інформаційних систем і технологій в 
управлінні підприємством 
 
Тема 7. Технології управління. 
Призначення, основнi компоненти. Автоматизоване робоче мiсце фахiвця. 
Регулярні звіти. Спеціальні звіти. Підсумкові звіти. Порівняльні звіти. 



Література: 2, 4, 6, 15, 16 
 
Тема 8. Офісні технології.  
Призначення. Основнi компоненти. Технологiя оброблення текстової iнформацiї. 
Технологiя оброблення табличної iнформацiї.  
Література: 3, 4, 5, 7, 9, 12 

 
Тема 9. Технології підтримки прийняття рішень. 

Призначення. Основні компоненти. Історія розвитку. Особливості технології. 

Характеристики. Iтерацiйний процес вироблення рішень. Можливості системи 

управління БД. Бази моделей. Стратегічні, тактичні моделі, оперативні, 

математичні. Система управління інтерфейсом.  

Література: 1, 4, 6, 7, 11, 16 
 
Тема 10. Технології експертних систем.  
Призначення. Штучний інтелект. Відмінності ЕС від ППР, їх переваги. Основні 
компоненти ЕС. Моделі знань. Їх класифікація. Характеристика.  

Література: 2, 4, 6, 15, 16 
 
Тема 11. Режими опрацювання інформації.  
Пакетний режим. Діалоговий режим. Вимоги до діалогових систем. Мережний 
режим. Характеристика мереж.  
Режим реального часу. Режим поділу часу. Інтерактивний режим.  

Література: 1, 2, 4, 6, 10, 15, 16, 17 
 

Тема 12. Стандарти управління та розробки.  
Управлiння iнформацiйними технологiями. ITIL i її версії. Парадигма ITIL. 

Переваги ITIL Зiставлення ITIL версiй 2 i 3 та зовнiшнiх стандартів. ITIL версiї 

2. Пiдтримка послуг. Надання послуг. Планування впровадження управлiння 

послугами. Управлiння додатками. Управлiння iнфраструктурою iнформацiйних 

комунікацій. Управлiння безпекою. Управлiння конфiгурацiями програмного 

забезпечення. Бiзнес-перспектива. ITIL версiї 3. Стратегiя послуг. Проектування 

послуг. Перемiщення послуг. Дiя послуг. Безперервне полiпшення послуг. CALS-

технологiї. Проблеми застосування.  

Література: 1, 4, 6, 7, 11, 16 

Тема 13. Критерії оцінки.  

Загальні підходи до оцінки. Оцiнка рiвня iнформацiйної технології. Критерiї 

ефективностi застосування. Коефiцiєнт економiчної ефективностi капiтальних 

вкладень. Термiн окупності. Розрахунок економiчного ефекту при впровадженнi.  

Література: 1, 2, 4, 6, 15, 16 
 
 

4. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ ДИСЦИПЛІНИ 

Денна форма навчання 

 

 

Кількість годин 

Лекції 
Практичні  

заняття 

Самостійн

а робота 

Індиві

дуаль

на 

робот

а 

Контр

ольні 

заходи 

Змістовий модуль 1. Основи інформаційних систем і технологій 



Тема 1. Інформаційна система та її структура  2 0,5 7 -  
Тема 2. Класифікація інформаційних систем 2 0,5 7 -  

Тема 3. Інформаційна технологія 2 0,5 7 -  

Тема 4. Класифікація інформаційних технологій 2 0,5 8 -  

Тема 5. Застосування інформаційних систем 2 0,5 8 -  

Тема 6. Технології оброблення даних СУБД 2 0,5 8 -  
Змістовий модуль 2. Використання інформаційних систем і технологій в управлінні 

підприємством 

Тема 7. Технології управління 2 0,5 8 0,5  

Тема 8. Офісні технології 2 0,5 8 0,5  

Тема 9. Технології підтримки прийняття рішень 4 1 8 0,5  

Тема 10. Технології експертних систем 2 0,5 8 0,5  

Тема 11. Режими опрацювання інформації 2 0,5 8 0,5  

Тема 12. Стандарти управління та розробки 2 0,5 8 0,5  

Тема 13. Критерії оцінки 2 0,5 8 -  

Разом 28 14 101 3  
 

Заочна форма навчання 

 

 

Кількість годин 

Лекції 
Практичні  

заняття 

Самостійн

а робота 

Індиві

дуаль

на 

робот

а 

Контр

ольні 

заходи 

Змістовий модуль 1. Основи інформаційних систем і технологій 

Тема 1. Інформаційна система та її структура  0,2 0,2 11 -  
Тема 2. Класифікація інформаційних систем 0,3 0,2 11 -  

Тема 3. Інформаційна технологія 0,2 0,2 11 -  

Тема 4. Класифікація інформаційних технологій 0,3 0,2 11 -  

Тема 5. Застосування інформаційних систем 0,3 0,2 11 -  

Тема 6. Технології оброблення даних СУБД 0,5 0,2 12 -  
Змістовий модуль 2. Використання інформаційних систем і технологій в управлінні 

підприємством 



Тема 7. Технології управління 0,3 0,2 11 -  

Тема 8. Офісні технології 0,3 0,2 11 -  

Тема 9. Технології підтримки прийняття рішень 0,3 0,2 11 -  

Тема 10. Технології експертних систем 0,5 0,2 11 -  

Тема 11. Режими опрацювання інформації 0,3 - 11 -  

Тема 12. Стандарти управління та розробки 0,3 - 11 -  

Тема 13. Критерії оцінки 0,2 - 11 -  

Разом 4 2 144 -  
 

5. ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

Практичне заняття 1-2 (4 год) 

ТЕМА 1. СТВОРЕННЯ НОВОЇ БАЗИ ДАНИХ ТА ТАБЛИЦЬ MS        АCCESS 

Мета: опанувати технологію зберігання інформації в інформаційних 

системах за допомогою реляційних баз даних. 

ЗАВДАННЯ 1 

Описати структуру таблиць для реляційної бази даних, за 

допомогою якої автоматизується процес управління торгами набором 

фінансових активів – цінних паперів (при відносних обмеженнях 

обсягів інформації). У торговій системі існує певний набір цінних 

паперів (акцій), кожна характеризується найменуванням, 

номінальною ціною, сумарним обсягом пакету (скільки всього 

одиниць даного паперу було емітовано), датою емісії. Одночасно на 

ринку діють агенти, які продають або купують папери. Кожний агент 

характеризується найменуванням та кількістю грошових коштів. 

Таким чином, мають бути чотири масиви інформації: дані по цінних 

паперах, дані по агентах, дані по портфелях (належність паперів 

агентам), дані по заявках на купівлю або продаж паперів. 

 
ЗАВДАННЯ 2 

Створити структуру таблиць для фрагменту реляційної бази 

даних, за допомогою якої автоматизується облік основних засобів. 

Основні об’єкти предметної області та їх характеристики: група ОЗ 

(код групи ОЗ, найменування групи, річна норма амортизації,); МВО 

– матеріально-відповідальна особа (табельний номер, ПІБ); 

інвентарний об’єкт ОЗ (інвентарний номер ОЗ, код групи ОЗ, код 

підрозділу, початкова вартість, початковий знос); амортизація ОЗ 

(інвентарний номер ОЗ, дата амортизації, сума амортизації); 

інвентарна карточка ОЗ (номер карточки ОЗ, інвентарний номер 



ОЗ, табельний номер, код підрозділу, дата відкриття карточки, дата 

закриття карточки). 
 

Література: 

Практичне заняття 3 (2 год.) 

Тема 2. Пов’язування таблиць. Створення схеми даних 

Мета: опанувати технологію опису логічних зв’язків між таблицями 

MS Access. 
ЗАВДАННЯ 1 

Пов’язати таблиці, які були створені для автоматизації ринку 

торгівлі цінними паперами (тема 1, завдання 1). Пояснити зв’язки. 

ЗАВДАННЯ 2 

Пов’язати таблиці, які були створені для автоматизації обліку 

основних засобів (тема 1, завдання 2). Пояснити зв’язки. 
Література: 

Практичне заняття 4-5 (4 год.) 
ТЕМА 3. СТВОРЕННЯ ЗАПИТУ НА ВИБІРКУ В РЕЖИМІ 

КОНСТРУКТОРА 

Мета: опанувати технологію створення запитів на вибірку даних 

засобами MS Access. 
ЗАВДАННЯ 1 

1)створити запит для визначення сумарного попиту та пропонування 

на цінні папери, які циркулюють на ринку; 

2)слідуючи логіці задачі автоматизації торгівлі цінними паперами, 

самостійно створити запит для відбору даних. 
ЗАВДАННЯ 2 

1)створити запит для відбору даних з БД обліку основних засобів за 

критерієм; 

2)річна норма амортизації більше (або менше) певної суми; 

3)перелік матеріально-відповідальних осіб та інвентарних  номерів ОЗ. 

Література: 

Практичне заняття 6 (2 год.) 
ТЕМА 4. СТВОРЕННЯ ЕКРАННИХ ФОРМ ДЛЯ РОБОТИ З ДАНИМИ      

ЗА ДОПОМОГОЮ «МАЙСТРА ФОРМ» 

Мета: опанувати технологію розроблення елементів організації 

інтерфейсу введення/виведення даних засобами MS          Access. 
ЗАВДАННЯ 1 

1)для задачі автоматизації процесу управління торгівлею цінними паперами 

створити форми для роботи з таблицями „Папери” та „Агенти”; 

2)для задачі автоматизації процесу управління торгівлею цінними паперами 

створити форму „Портфелі”, яка буде створена на базі таблиць „Папери”, 

„Агенти”, „Портфелі” та містити додаткову інформацію про номінальну 



вартість пакету, яким володіє кожний агент в полі „Номінальна вартість 

пакету”; 

3)створити форму „Замовлення”. 

ЗАВДАННЯ 2 

1)для задачі автоматизації обліку основних засобів створити форми для роботи 

з таблицями „Інвентарна карточка ОЗ”, „Матеріально-відповідальна особа”, 

„Інвентарний об’єкт ОЗ”, „Група ОЗ”; 

2)слідуючи логіці задачі автоматизації обліку основних засобів створити форму 

на базі декількох або запитів. 

3)відкрити форму „Інвентарна карточка ОЗ” в режимі „Конструктор” 

визначити властивості форми. Змінити колір форми. 

Література: 

Практичне заняття 7 (2 год.) 

ТЕМА 5. СТВОРЕННЯ ЗВІТІВ З ДОПОМОГОЮ МАЙСТРА 

Мета: опанувати технологію створення звітів для виведення даних 

засобами MS Access. 
ЗАВДАННЯ 1 

1)для задачі автоматизації процесу управління торгівлею цінними паперами 

створити макет звіту по агентах; 

2)створити макет звіту по портфелях; 

3)створити звіт на базі запиту; 

4)редагувати створені звіти в режимі конструктора. 

ЗАВДАННЯ 2 

1)створити макет звіту «Інвентарна картка» для задачі обліку основних 

засобів; 

2)створити макет звіту «Інвентарний опис» для задачі обліку основних засобів; 

3)сформувати звіт «Відомість розрахунку амортизації», використовуючи для 

цього відповідний запит; 

4)редагувати створені запити в режимі конструктора. 

Література: 

6. ТЕМАТИКА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ (101 ГОД.) 

 

№ з/п Назва теми Кількість 

годин 
1. Організаційно-методичні основи створення та 

функціонування інформаційних систем 

10 

2. Технічні основи інформаційних технологій в економіці 13 
3. Управління технологічними процесами проектування 

інформаційної системи 

13 

4. Автоматизація проектування інформаційних систем 13 
5. Ефективність інформаційних технологій 13 
6. Телекомунікаційні технології в економічних 

інформаційних системах 

13 

7. Основні положення електронної комерції 13 



8. Безпека інформаційних систем 13 

 Разом: 101 

 

7. Теми індивідуальних завдань 

1. Аналіз комерційних та вільнорозповсюджуваних систем управління 

організацією 

 2. Аналіз сучасних сервісів для організації справ та власного часу  

3. Охорона авторських та суміжних прав від порушень у мережі Інтернет  

4. Використання соціальних мереж та сервісів Google в діловеденні  

5. Сторінки і групи в facebookта її можливості для управління закладом  

6. Тайм-менеджмент і он-лайн органайзери у допомогу керівнику  

7. Офісні веб-програми для створення спільних документів  

8. Використання електронних таблиць як для вирішення інформаційних завдань 

в управлінні 

9. Опитування з використанням онлайн-форм  

10. GoogleCalendarяк засібефективноготайм-менеджменту 

11. "Он-лайн" як режим доступу до мережі  

12. Соціальні сервіси Інтернет  

13. Блог-система «LiveJournal» («Живий журнал»)  

14. Відкрита багатомовна енциклопедія Wikipedia  

15. Соціальні сервіси, що дозволяють організовувати спільну роботу з різними 

типами документів 

16. Сучасні інформаційні ресурси та сервіси бібліотеки на допомогу навчальній 

та науководослідній діяльності  

17. Moodle - система електронного навчання  

18. Технології створення безмашинної інформаційної бази. 

19. Електронне та змішане навчання 

20. Використання мобільного навчання в освіті  

21. Організація навчального процесу з використанням сервісів Веб 2.0  

22. Використання програмного продукту Skype в навчальній діяльності  

23. Використання Веб-квестів у навчальному процесі  

24. Створення інтерактивних плакатів та інтелект-карт засобами Thinglink, 

Coggle для формування інноваційного освітнього простору  

25. Хмарна технологія GoogleClassroom та її можливості для управління 

закладом 

8. ТЕМАТИКА КОМПЛЕКСНИХ ПРАКТИЧНИХ 

ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ (4 год.) 

 

Індивідуальні завдання з дисципліни виконується самостійно кожним 

студентом на основі заданих масивів експериментальних даних. Метою 

виконання КПІЗ є оволодіння навичками застосування методів підтримки 

прийняття рішень при вироблені рекомендацій щодо економічного управління. 

КПІЗ оформлюється о відповідності встановленими вимогами. При виконанні 

та оформленні КПІЗ студент використовує комп'ютерну техніку, 

інструментальні програмні засоби. Виконання КПІЗ з одним із обов'язкових 

складових модулів залікового кредиту з статистики.  



Організація і проведення тренінгу (4 год.) 
Тема:«Створення структури бази даних «Група»  

Вимоги до завдання: 1. Створити БД, яка б містила не менше 3 таблиць (записів від 10 і 

більше). 

Таблиця «Студенти» 

Ім’я поля Тип даних Властивість поля 

Код_Студента Лічильник За замовченням 

Призвіще  Текстовий Розмір поля – 20; Обов’язкове поле 

Ім’я  Текстовий Розмір поля – 10; Обов’язкове поле 

По-батькові Текстовий Розмір поля – 14; Обов’язкове поле 

Адреса Текстовий Розмір поля – 40; Обов’язкове поле 

Телефон  Текстовий Розмір поля – 15; Обов’язкове поле 

Рік народж. Дата/Час Короткий формат дати; Необов’язкове поле 

Таблиця «Викладачі» 

Ім’я поля Тип даних Властивість поля 

Код_Викладача  Лічильник За замовченням 

Назва предмета Текстовий Розмір поля – 20; Обов’язкове поле 

ПІБ Викладача Текстовий Розмір поля – 15; Обов’язкове поле 

№ кабінету Текстовий Розмір поля – 10; Обов’язкове поле 

 

Таблиця «Успішність» 

Ім’я поля Тип даних Властивість поля 

Код_Оцінки Лічильник За замовченням 

Код_Студента Числовий  Обов’язкове поле 

Код_Викладача Числовий Обов’язкове поле 

Дата Дата/час Короткий формат дати; Обов’язкове поле 

Оцінка Числовий Обов’язкове поле 

 

Створіть схему даних та зв’яжіть всі таблиці за допомогою відповідних ключових полів. 

2. Створити форму для однієї з таблиць та розмістити на ній відповідні елементи керування 

(кнопки, надписи, логотипи, гіперпосилання).  

3. Створити такі запити на основі відповідних таблиць: 1 простий запит (на основі декількох 

таблиць); 1 перехресний запит; 1 запит з параметром; 4 запити на зміну: на додавання, на 

вилучення, на оновлення, на створення таблиці. 

9. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання 
У процесі вивчання дисципліни «Інформаційні системи та технології» 

використовуються наступні засоби оцінювання та методи демонстрування 
результатів навчання:  

- стандартизовані тести; 

- поточне опитування; 

- залікове модульне тестування та опитування; 

- презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

- оцінювання результатів КПІЗ; 

- студентські презентації та виступи на наукових заходах; 

- завдання  на  лабораторному обладнанні,  тренажерах,  реальних 

об’єктах тощо;  

- ректорська контрольна робота. 

 

10.Критерії, форми поточного та підсумкового контролю 

Підсумковий бал за 100-бальною шкалою визначається як 

середньозважена величина, в залежності від питомої ваги кожної складової 



залікового кредиту (%): 

 
Заліковий 

модуль 1 

Заліковий 

модуль 2 

(ректорська 

контрольна 

робота 

Заліковий 

модуль 3 

(підсумкова 

оцінка за 

КПІЗ) 

 

Разом 

30 % 40% 30% 100% 

1. Усне опитування 

під час заняття 

(6 теми по 5 балів 

= 30 балів) 

2. Письмова робота 

= 70 балів 

1. Усне опитування під 

час заняття 

(7 тем по 5 балів = 35 
балів) 

2. Письмова робота 

= 65 балів 

1. Написання та 

захист КПІЗ = 

80 балів. 
2. Виконання 

завдань під час 

тренінгу = 20 

балів 

 

 

100 

 

 

Шкала оцінювання: 

За 

шкалою 

Універси

тету 

За 

національн

ою шкалою 

За шкалою ECTS 

90-100 Відмінно A (відмінно) 

85-89 Добре B (дуже добре) 

75-84  C (добре) 

65-74 Задовільно D (задовільно) 

60-74  E (достатньо) 

35-59 
Незадовіль

но 

FX (незадовільно з можливістю повторного 

складання) 

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

11. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких 

передбачає навчальна дисципліна 

№ Найменування Номер теми 

з/п   
   

1. Електронний варіант лекцій 1-13 
   

2. Електронний варіант презентацій лекцій 1-13 
   

  
2-13 3. Індивідуальні завдання для самостійного виконання 

 (СУБД «MS  Access»)  
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ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ: 

17.Інформаційні системи і технології : навчальний посібник на 

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

18.Видання "Український журнал інформаційних технологій" на 

http://www.hyade.com/books/base-pc/3155-966-7827-85-2.html
http://www.hyade.com/books/base-pc/3155-966-7827-85-2.html
http://er.nau.edu.ua/


інформаційному порталі http://science.lpnu.ua 

19.Інформаційні технології – 2018. Збірник тез V Всеукраїнської науково 

– практичної конференції молодих науковців на інформаційному порталі 

http://fitu.kubg.edu.ua 

20."1С:Підприємство". "Бухгалтерія" – YouTube на 

інформаційномупорталі https://www.youtube.com 

21.Навчальний посібник в електронному вигляді 

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

22.Методичні вказівки для проведення практичних (лабораторних) 

занять з дисципліни «Інформаційні системи в управлінні» на інформаційному 

порталі https//eki.wunu.edu.ua 
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