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Опис дисципліни
Дисципліна “Інформаційно–комунікаційні технології” знайомить із принципами та прийомами,
пов’язаними із застосуванням сучасних інформаційно–комунікаційних комп’ютерних систем і технологій; з
актуальними проблемами інформаційних світових технологій та систем; сучасними тенденціями розвитку
апаратних засобів та програмного забезпечення; з основами сучасних інформаційних технологій, тенденціями
їхнього розвитку; з принципами побудови інформаційних моделей. Вивчення курсу дає основу для засвоєння
можливостей використання комп’ютерної техніки в питаннях обробки, аналізу інформації з управління; надає
основну інформацію про застосовування комп’ютерних технологій
обробки даних для вирішення
економічних завдань, здійснення аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів. Вивчення дисципліни
сприятиме поглибленню теоретичних знань і дозволить використовувати отримані знання у професійній
діяльності.
Структура курсу
Години
(лек. /
практ.)

Тема

2 /-

1. Поняття про інформацію
та інформаційні системи.
Перспективи
розвитку
інформаційних технологій
в системі менеджменту

10 / 10

Результати навчання

Знати термінологію, володіти теоретичними
основами та уміти практично використовувати
комп’ютерну та офісну техніку, інформаційнокомунікаційні технології для досягнення високого
рівня професійної майстерності

2.
Програмні
засоби Уміти класифікувати, систематизувати інформацію
роботи із структурованими та правильно вибирати комп’ютерні засоби та
документами
програмне забезпечення для автоматизації обробки
інформації. Застосовувати навички використання

Завдання

Тести,
питання
Розв’яз
ування
задач
Завдання,
кейси

1

прикладних систем обробки економічних даних під
час дослідження соціально-економічних систем та
розв’язування завдань фахового спрямування
3.
Програмні
засоби Володіти навичками створення та обслуговування
роботи з базами та баз даних для автоматизації обробки економічної
сховищами даних
інформації під час виконання індивідуальних та
колективних проектів; формувати нормалізовані
структури баз даних, володіти навичками
формування SQL запитів щодо управління та
реструктурування даних.

Завдання,
тести,
питання

2/-

4. Розробка інформаційнодемонстраційних
матеріалів

Розробляти демонстраційні матеріали

Завдання,
тести
Розв’язув
ання
задач

2/4

5. Створення і публікація
Web-сторінок у мережі

Володіння навичками формування сторінок Вебсайтів

Завдання,
питання

2/4

6. Застосування Інтернету
в економіці

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

Завдання,
питання

2/2

7. Захист інформації
мережних системах

10 / 12

у Застосовувати інструменти захисту електронної та
паперової документації

Питання

Літературні джерела
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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:
% від остаточної оцінки

Види оцінювання
Заліковий модуль 1
Модуль 1 (теми 1-2) – захист індивідуальних завдань, усне
(письмове) опитування
Модуль 2 (теми 3-4) – захист індивідуальних завдань, усне
(письмове) опитування

20
10
10

Заліковий модуль 2
Індивідуальна письмова робота (ректорська контрольна
робота)/тестування

20

Заліковий модуль 3
Захист комплексного індивідуального завдання, усне (письмове)
опитування

20

Заліковий модуль 4
Екзамен (теми 1-7) – індивідуальна письмова робота (тестування)

40

Шкала оцінювання студентів:
ECTS

Бали

Зміст

A

90-100

відмінно

B

85-89

добре

C

75-84

добре

D

65-74

задовільно

E

60-64

достатньо

FX

35-59

F

1-34

незадовільно з можливістю повторного складання
незадовільно з обов’язковим повторним курсом
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