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РОЗДІЛ 1.  ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

 

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Сучасний стан економіки, динамізм реформ та ритм суспільного життя 

вимагає від студентів формувати в портфелі своїх практичних навичок не 

стільки конкретні «книжкові» знання, а й вміння аналізувати, співставляючи 

ситуації з наявним багажем знань та формувати завдання для освоєння нових 

предметів, інструментів та базових знань з метою вирішення поточних 

проблем. Особливо це актуально для спеціалістів економічного профілю. 

Найбільш динамічним явищем сучасного світу є формування 

інформаційного простору, включення знань кожної окремої людини до цього 

нового, інтегрованого способу здобуття, обробки та збереження знань 

людства про навколишній світ. Саме тому майбутнім спеціалістам потрібно 

приділяти значну увагу власній інформаційній освіті. 

Фундамент інформаційної грамотності у студентів закладає предмет 

«Інформаційні та комунікаційні технології». 

 

 

Предмет навчальної дисципліни 

Предметом дисципліни «Інформаційні та комунікаційні технології» є 

система засобів автоматизації оброблення та використання інформації. 

 

 

Мета навчальної дисципліни  

Вивчення теоретичних основ і принципів побудови сучасних і 

перспективних обчислювальних машин, основ програмування, прикладних 

програмних систем, уміння орієнтуватися в комп’ютерних мережах, базова 

підготовка фахівців для ефективного використання інформаційних та 

комунікаційних технологій в процесі розв’язку прикладних задач. 

 

 

Основні завдання 

Вивчення теоретичних основ інформатики та характеристик 

комп’ютерної техніки, архітектури, технологічного забезпечення 

комп’ютерних систем, алгоритмізації та програмування, систем оброблення 

економічної інформації, використання мережних технологій під час 

дослідження соціально-економічних систем та розв’язування задач фахового 

спрямування. 
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Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі за 

спеціальністю072  «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Дисципліна «Інформаційні та комунікаційні технології» 

взаємопов’язана з такими дисциплінами як «Фінанси», «Теорія ймовірності 

та математична статистика». 

 

Вимоги до знань і умінь 

а) знати 

 стан та перспективи розвитку інформаційних та комунікаційних 

технологій; 

 основи комп’ютеризації облікових і аналітичних робіт; 

 можливості використання ПК для автоматизації операцій, які часто 

виконуються під час роботи спеціалістів різних напрямків. 

 

б) уміти 

 використовувати програми пакету MS Office та сервіси Office 365 

для розв’язання фінансово-економічних задач та ефективної організації 

роботи; 

 застосовувати служби та послуги мережі Інтернет; 

Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати 

необхідний рівень сформованості вмінь: 
Назва рівня сформованості 

вміння 
Зміст критерію рівня сформованості вміння 

1. Репродуктивний Вміння відтворювати знання, передбачені даною 

програмою 

2. Алгоритмічний Вміння використовувати знання в практичній діяльності 

при розв’язуванні типових ситуацій 

З. Творчий Здійснювати евристичний пошук і використовувати 

знання для розв’язання нестандартних завдань та 

проблемних ситуацій 

Програма складена на 4 кредити. Форми контролю – проміжний 

модульний контроль, екзамен.  

 

РОЗДІЛ 2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

Номер теми Назва теми 

1. Інформаційні та комунікаційні технології. Сутність та зміст  

2. Системне забезпечення інформаційних процесів. 

3. Робота з Office 365 

4. Програмні засоби роботи зі структурованими документами. 

5. Мережні технології. 

6. Організація комп’ютерної безпеки та захисту інформації. 
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РОЗДІЛ 3.   ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

Тема 1. Інформаційні та комунікаційні технології. Сутність та зміст. 

Основи інформаційно-комунікаційних технологій. Сутність та зміст 

інформаційно-комунікаційних технологій. Переваги та недоліки 

використання інформаційно- комунікаційних технологій. 
 

Тема 2. Системне забезпечення інформаційних процесів 

Апаратне забезпечення ПК. Структура даних на магнітних носіях. 

Програмне забезпечення ПК та його класифікація. Призначення та функції 

операційних систем. 

 

Тема 3. Робота з Office 365.  

Вступ. Призначення хмарних сервісів. Основні поняття. Призначення 

хмарних сервісів. Електронна пошта Outlook. Електронний календар, 

Microsoft Forms, One Drive, Outlook, Teams. 

 

Тема 4. Програмні засоби роботи зі структурованими документами  

Огляд пакету програм Microsoft Office. Поняття електронного 

документу Microsoft Office. 

Текстовий редактор Word: функціональні можливості та інтерфейс. 

Основні прийоми створення найпростіших документів. Стилі. Форматування 

тексту. Робота з таблицями. Робота з шаблонами. Процедура злиття. 

Презентація як мультимедійний документ. Програма PowerPoint: 

функціональні можливості та інтерфейс. Основні способи та прийоми 

створення презентації. Вставка таблиць, діаграм та рисунків, аудіо та відео. 

Використання гіперпосилань. Ефекти анімації. Керування показом слайдів. 

Інші можливості програми. 

Табличний процесор Excel: функціональні можливості та інтерфейс. 

Структура робочої книги та аркуша. Базові дії в робочій книзі. Введення та 

редагування даних. Використання формул та функцій. Графічне 

представлення даних. Фінансовий та статистичний аналіз. Бази даних в Excel. 

Сортування інформації. Створення підсумків до бази даних. Створення 

зведених таблиць. Фільтрування інформації баз даних.  Використання запитів 

для пошуку інформації в базі даних. Надбудови в Excel. 

Основи об’єктно-орієнтованого програмування. Середовище 

програмування Visual Basic for Applications. Структура проекту VBA, 

макроси та модулі. Елементи управління. 
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Тема 5. Мережні технології 

Основи побудови комп’ютерних мереж, їх класифікація. Мережні пристрої 

та середовища передачі даних. Мережні протоколи. Принципи та архітектури 

локальних мереж. Навики використання ресурсів внутрішньої мережі. 

Глобальна мережа Internet 

 

Тема 6. Організація комп’ютерної безпеки та захисту інформації 

Основні поняття інформаційної безпеки. Поняття про комп’ютерні 

віруси, їх класифікація. Огляд та класифікація антивірусних програм. 

 

 

РОЗДІЛ 4. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

Основна 

1. Відеокурси з OneDrive. Режим доступу - https://support.microsoft.com/uk-

ua/office/%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D1%

83%D1%80%D1%81%D0%B8-%D0%B7-onedrive-1f608184-b7e6-43ca-

8753-2ff679203132 

2. Довідка і навчання по OneDrive. Режим доступу - 

https://support.microsoft.com/ru-ru/onedrive?ui=ru-RU&rs=ru-RU&ad=RU 

3. Короткі посібники користувача Office.  Режим доступу - 

https://support.microsoft.com/uk-

ua/office/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%96

-

%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%B

A%D0%B8-

%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2

%D0%B0%D1%87%D0%B0-office-25f909da-3e76-443d-94f4-6cdf7dedc51e 

4. Інформаційні технології в бізнесі. Частина 1: Навч. посіб. / [Шевчук І.Б., 
Старух А. І., Васьків О. М. та ін.]; за заг. ред. І. Б. Шевчук. Львів: 

Видавництво ННВК «АТБ», 2020. 514 с. 

5. Буйницька О. П. Інформаційні технології та технічні засоби навчання. Навч. 

посіб. / О. П. Буйницька – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 240 с. 

6. Єремізіна Л. О. Метод проектів як засіб реалізації дослідницьких 

практичних та творчих завдань освіти. URL: 

www.makemc.pp.ua/doc/eremizina/13.doc  

7. Карабін О. Й. Проектна діяльність у формуванні професійного 

саморозвитку майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій. 

«Молодий вчений». 2016. № 12.1 (40). URL: 

http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/12.1/100.pdf   

https://support.microsoft.com/uk-ua/office/%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8-%D0%B7-onedrive-1f608184-b7e6-43ca-8753-2ff679203132
https://support.microsoft.com/uk-ua/office/%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8-%D0%B7-onedrive-1f608184-b7e6-43ca-8753-2ff679203132
https://support.microsoft.com/uk-ua/office/%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8-%D0%B7-onedrive-1f608184-b7e6-43ca-8753-2ff679203132
https://support.microsoft.com/uk-ua/office/%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8-%D0%B7-onedrive-1f608184-b7e6-43ca-8753-2ff679203132
https://support.microsoft.com/ru-ru/onedrive?ui=ru-RU&rs=ru-RU&ad=RU
https://support.microsoft.com/uk-ua/office/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%96-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0-office-25f909da-3e76-443d-94f4-6cdf7dedc51e
https://support.microsoft.com/uk-ua/office/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%96-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0-office-25f909da-3e76-443d-94f4-6cdf7dedc51e
https://support.microsoft.com/uk-ua/office/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%96-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0-office-25f909da-3e76-443d-94f4-6cdf7dedc51e
https://support.microsoft.com/uk-ua/office/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%96-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0-office-25f909da-3e76-443d-94f4-6cdf7dedc51e
https://support.microsoft.com/uk-ua/office/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%96-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0-office-25f909da-3e76-443d-94f4-6cdf7dedc51e
https://support.microsoft.com/uk-ua/office/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%96-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0-office-25f909da-3e76-443d-94f4-6cdf7dedc51e
https://support.microsoft.com/uk-ua/office/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%96-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0-office-25f909da-3e76-443d-94f4-6cdf7dedc51e
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