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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. 

 

 

 



 

 

 

5 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі за 

спеціальністю 

281 «Публічне управління та адміністрування» 

Дисципліна «Інформаційні та комунікаційні технології» 

взаємопов’язана з такими дисциплінами як «Математика для економістів», 

«Теорія ймовірності та математична статистика». 

 

Вимоги до знань і умінь 

При вивченні дисципліни «Інформаційні та комунікаційні технології» 

здобувачі вищої освіти набувають такі компетентності (здатність): 

ІК1 – Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми в економічній сфері, які характеризуються комплексністю та 

невизначеністю умов, що передбачає застосування теорій та методів 

економічної науки. 

ЗК2 − Здатність зберігати моральні, культурні, наукові цінності та 

примножувати досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі 

знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя.  

ЗК3 − Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК4 − Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК8 − Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

СК2 − Здатність здійснювати професійну діяльність у відповідності з 

чинними нормативними та правовими актами. 

СК4 − Здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на 

основі теоретичних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати 

отримані результати. 

СК6 − Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для 

вирішення економічних задач.  

СК7 − Здатність застосовувати комп’ютерні технології та програмне 

забезпечення з обробки даних для вирішення економічних завдань, аналізу 

інформації та підготовки аналітичних звітів. 

СК10 − Здатність використовувати сучасні джерела економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів. 

СК14 − Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або 

декількох професійних сферах з врахуванням економічних ризиків та 

можливих соціально-економічних наслідків. 

СК15 − Здатність використовувати пакети прикладних програм для аналізу 

та прогнозування соціально-економічних явищ, а також моделювання бізнес-

процесів і результатів діяльності економічних об’єктів. 
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СК16 − Здатність до аналізу, синтезу й оптимізації інформаційних систем та 

технологій з використанням математичних моделей і методів. 

СК17 − Здатність управляти та користуватися сучасними інформаційно-

комунікаційними системами та технологіями. 

 

Програмні результати навчання: 

ПР12 − Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних 

завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати. 

ПР19 − Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для 

вирішення соціально-економічних завдань,  підготовки та представлення 

аналітичних звітів. 

ПР20 − Оволодіти навичками усної та письмової професійної комунікації 

державною та іноземною мовами. 

ПР24 − Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та свідомо на 

основі етичних принципів, цінувати та поважати культурне різноманіття, 

індивідуальні відмінності людей. 

ПР26 − Визначати необхідні комп’ютерні програми та засоби візуальної 

аналітики для обробки великих масивів даних з метою виявлення нових 

закономірностей та тенденцій. 

ПР27 − Володіти навичками розробки, використання та супроводу баз даних, 

програмних продуктів та web-аплікацій для організації економічної 

діяльності в мережі Інтернет та інформатизації всіх сфер життєдіяльності 

суспільства. 

 
Вивчення навчальної дисципліни передбачає досягнення такого квалі-

фікаційного рівня підготовки студента, за якого він повинен: 

а) знати 

− стан та перспективи розвитку інформаційних та комунікаційних 

технологій; 

− основи комп’ютеризації облікових і аналітичних робіт; 

− технології обробки текстового документа; 

− технологію підготовки електронних таблиць та проведення 

розрахунків; 

− технологію використання системи створення презентацій; 

− технології організації та автоматизації роботи з будь-якими даними 

складної структури у різних програмних середовищах; 

− технології проведення аналізу та візуалізації даних як програмними 

засобами так і засобами хмарних технологій. 

 

б) уміти 

− збирати, формалізувати, систематизувати, структурувати, 

опрацьовувати дані для вирішення прикладних задач у професійній сфері; 
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− добирати та використовувати засоби офісних додатків для 

проведення аналізу даних; 

− автоматизовувати робочий процес з використанням інформаційно-

комунікаційних технологій та мереж, офісних і гіпертекстових технологій; 

− працювати в команді для спільного вирішення прикладних задач 

засобами інформаційно-комунікаційних технологій; 

− навички використання різноманітних інформаційно-комунікаційних 

технологій для професійного спілкування; 

− вільно використовувати інформаційно-комунікаційні технології, як у 

навчальному процесі, так і у професійній діяльності; 
− 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 6 кредитів. Форми контролю – проміжний 

модульний контроль, екзамен.  
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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. Програмні засоби роботи з базами та сховищами даних. 

6. Мережні технології. 

7. Організація комп’ютерної безпеки та захисту інформації. 

 

 

 

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. 
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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. 

 

Тема 5. Програмні засоби роботи з базами та сховищами даних 

Поняття бази даних. Призначення й класифікація систем управління 

базами даних (СУБД). СУБД Microsoft Access: функціональні можливості та 

інтерфейс. Об’єкти бази даних Access. Робота з таблицями бази даних. 

Пошук потрібної інформації за допомогою фільтрів та запитів. Заповнення та 

відображення даних за допомогою форм. Аналіз даних за допомогою звітів. 

 

Тема 6. 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 7. Організація комп’ютерної безпеки та захисту інформації 

Основні поняття інформаційної безпеки. Поняття про комп’ютерні 

віруси, їх класифікація. Огляд та класифікація антивірусних програм. 
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РОЗДІЛ 4. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

Основна 

1. Відеокурси з OneDrive. Режим доступу - 

https://support.microsoft.com/uk-
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2ff679203132 

2. Васьків О. М. Текстовий редактор Word: навчальний посібник для 

виконання лабораторних завдань / О. М. Васьків, Ю. А. Стадник, А. Б. 

Орловська. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 

2016. – 130 с. 

3. Довідка і навчання по OneDrive. Режим доступу - 

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

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. 548 с. 

5. 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%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 

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

практичних та творчих завдань освіти. URL: 

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