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1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОНАННЯ 

ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ 

 

Творча (евристична), наближена до наукового осмислення і узагальнення 

робота можлива лише як результат організації самостійного навчання з 

обов’язковою присутністю в ній цілепокладання та його досягнення за 

допомогою ефективних технологічних схем самоосвіти. Крім того, така робота 

повинна бути індивідуалізованою з врахуванням рівня творчих можливостей 

студента, його навчальних здобутків, інтересів, навчальної активності тощо. 

Практична реалізація такого принципу навчання пов’язана із викорис-

танням в навчальному процесі індивідуальних навчально-дослідних завдань. 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) є видом позааудиторної 

самостійної роботи студента навчального, навчально-дослідницького чи проект-

но-конструкторського характеру, яке використовується в процесі вивчення 

програмного матеріалу навчальної дисципліни і завершується разом із 

складанням підсумкового іспиту чи заліку із даної навчальної дисципліни. 

Метою ІНДЗ є самостійне вивчення частини програмного матеріалу, 

систематизація, поглиблення, узагальнення, закріплення та практичне застосу-

вання знань студента з навчальної дисципліни  «Системи підтримки прийняття 

рішень» та розвиток навичок самостійної роботи. 

Індивідуальні завдання повинні формувати уміння студентів самостійно 

працювати над рекомендованим матеріалом, висловлювати і захищати власну 

точку зору, орієнтувати студентів на засвоєння та закріплення головного, 

суттєвого при вивченні тем програми, розвивати самостійне мислення, навички 

розумової праці та створення інтерактивних візуалізацій даних і звітів у Power BI 

Desktop. Індивідуальна робота студента є засобом оволодіння навчальним 

матеріалом самостійно у вільний від обов’язкових навчальних занять час. 

Загальна процедура виконання студентом індивідуального завдання 

охоплює декілька етапів: 

1. Попереднє ознайомлення із змістом завдання. На цьому етапі, студент 

повинен усвідомити місце завдання у навчальній програмі дисципліни. 

2. На другому етапі відбувається детальний аналіз змісту завдання. 

Основою цього етапу роботи є знання, які вже має студент. Студент демонструє 

своє бачення проблематики ситуації, способів її розв’язання. 

3. Третій етап полягає у створенні інтерактивних візуалізацій даних і звітів 

у Power BI Desktop. 

4. Підготовка звіту. 

Структура індивідуального навчально-дослідного завдання (орієнтовна): 

- титульна сторінка (додаток А); 

- вступ, де зазначається мета та завдання роботи.  

- теоретичне обґрунтування – виклад базових теоретичних положень,  

алгоритмів тощо, на основі яких виконується завдання; 

- основні результати роботи − різні міри, таблиці, діаграми інші елементи 

візуалізації; 
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- висновки; 

- список використаної літератури. 

Форми контролю індивідуальної навчально-дослідної роботи: створені 

студентом звіти у файлі формату програми Power BI Desktop та звіти з відповідями 

і детальним описом проробленої роботи в текстовому редакторі. 

 

 

 

2. ЗМІСТ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ І 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇХ  ВИКОНАННЯ 
 

 

Завдання 1. Створити в завантажених файлах (Canada.xlsx – для студентів 

із парним порядковим номером в журналі групи; USA.xlsx – для студентів із 

непарним порядковим номером в журналі групи) в програмі Power BI Desktop: 

1) 5-ть різних мір та відобразити їх на полотні звіту у формі таблиці чи 

діаграми; 

2) 10-ть різних елементів візуалізації та розмістити їх на полотні звітів; 

3) Дати відповіді на наступні питання.  

Для Канади:  

 Який підсумковий дохід з продажу в Канаді в 2014?  

 В якому році компанія VanArsdel продала найбільше одиниць 

продукції в Канаді?  

 Які 4 регіони продали найбільше?  

 Які регіони продали найбільше в 2013 в Канаді?  

Для США:  

 Який виробник має найвищий ріст кількості проданих одиниць 

товару між травнем і червнем 2015 р. (по всіх категоріях)? 

 Для категорії Молодь, який виробник має найвищий ріст одиниць 

проданого товару між травнем і червнем 2015 р.? 

 Які виробники не мають товарів в категорії молодь? 

 Для центрального регіону у 2015 р., які 4 виробники є лідерами? 

 

 

Список рекомендованої літератури 

1. Антоненко В. М. Сучасні інформаційні системи і технології: управління 

знаннями : навч. посібник / В. М. Антоненко, С. Д. Мамченко, Ю. В. 

Рогушина. - Ірпінь : Нац. університет ДПС України, 2016. - 212 с. 

2. Воронін А. М. Інформаційні системи прийняття рішень: навчальний 

посібник. / Воронін А. М., Зіатдінов Ю. К., Климова А. С. - К. : НАУ-друк, 

2009. – 136 с. 

3. Морзе Н.В. Інформаційні системи. Навч. посібн. /за наук. ред. Н. В. Морзе; 

Морзе Н.В., Піх О.З. - Івано-Франківськ, "ЛілеяНВ", - 2015. - 384 с. 

4. Начало работы с Power BI Desktop [Електрон. ресурс]. − Режим доступу: 

https://docs.microsoft.com/ru-ru/power-bi/desktop-getting-started 
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5. Павлиш В. А., Гліненко Л. К. Основи інформаційних технологій і систем: 

Навчальний посібник. / Павлиш В. А., Гліненко Л. К. - Львів: Видавництво 

Львівської політехніки, 2013. - 500 с. 

6. Поморцева О. Є. Лабораторний практикум з навчальної дисципліни 

"Комп'ютерні засоби в економіці та підприємництві": навчально-

практичний посібник / О. Є. Поморцева ; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. 

О. М. Бекетова. - Х. : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2013. - 127 с. 

7. Сендзюк М.А. Інформаційні системи і технології в економіці: навч.-метод. 

посіб. для самост. вивч. дисципліни / М.А. Сендзюк; М-во освіти і науки 

України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2010. - 

68 с. 

 

 

 

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ ІНДИВІДУАЛЬНИХ 

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ 

 

1. Звіт про виконання ІНДЗ подається у друкованому форматі на папері 

формату А4. 

Оформлення звіту: шрифт − Times New Roman; розмір шрифту − 14 кегель; 

інтервал між рядками − півтора; абзац − 12,5 мм, поля: верхнє і нижнє – 20 мм, 

ліве – 25 мм, праве – 15 мм; нумерація сторінок − по центру нижнього поля. 

Зразок оформлення титульної сторінки наведено у додатку А. 

 

2. ІНДЗ подається викладачу не пізніше ніж за 1 тиждень до закінчення 

семестру в електронному (файл формату програми Power BI Desktop) та 

друкованому вигляді (звіт). 

 

3. Оцінка за ІНДЗ виставляється на заключному занятті з навчальної 

дисципліни на основі попереднього ознайомлення викладача зі змістом ІНДЗ. 

Можливий захист завдання шляхом демонстрації звітів у середовищі Power BI 

Desktop. 

 

4. Оцінка за ІНДЗ є обов’язковою складовою підсумкової оцінки з 

навчальної дисципліни. 
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4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

Результати індивідуальної роботи оцінюються викладачем  згідно з чинною 

шкалою оцінювання. 

 

№ 

з/п 

Види робіт. 

Критерії оцінювання знань студентів 
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Індивідуальна робота студента (ІНДЗ) 

Критерії оцінювання 5 балів 

завдання виконане у зазначений термін, у повному 

обсязі і без помилок 
5 

завдання виконане у зазначений термін, у повному 

обсязі, але є незначні помилки 
4 

завдання виконане у неповному обсязі, або (та) з 

порушенням терміну  виконання, або (та) при наявності 

значних помилок 

3 

завдання виконане із суттєвими помилками 2 

завдання не виконане або тільки розпочато процес 

побудови коду програми. 
0-1 
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Додаток А 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

 

Кафедра цифрової економіки та бізнес-аналітики 

 

 

 

  

 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

 

з дисципліни 

 

СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконав:  

 

Перевірив:  

 

 

 

 

 

Львів – 202_ 


