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СІЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Спецдисципліна інформаційних систем та технологій
( назва навчальної дисципліни)

рівень вищої освіти_____ другий (магістерський)________________________
перший (бакалаврський) / другий (магістерський)

вид дисципліни ________ професійна підготовка / вибіркова______________
(загальна підготовка (обов’язкова/вибіркова)/ професійна підготовка (обов’язкова/вибіркова))

форма навчання ____________денна___________________________________
(денна / заочна)

Харків – 20__ рік

Обсяг дисципліни: __4__ кредитів ECTS __120__ годин.
Лекцій: _30___ годин.
Лабораторних занять: __30__ годин.
Практичних занять: ____ годин.
Форма контролю: (залік/іспит).
Термін

викладання

для

освітньо-кваліфікаційного

рівня

«бакалавр/магістр»: __12__ семестр.
Мова викладання: українська/ англійська.
Метою навчальної дисципліни “Спецдисципліна інформаційних систем
та технологій” є формування компетентностей щодо

підходів системи

теоретичних і практичних знань з основ створення та функціонування
комп'ютерних інформаційних систем і технологій в управлінні підприємствами.
Завдання

дисципліни:

вивчення

побудови

і

функціонування

інформаційних технологій та інформаційних систем на підприємствах,
нормативної бази, сучасних підходів до їх проектування і впровадження і
дослідження. Предмет вивчення дисципліни: внутрішня і зовнішня інформація,
що використовується для управління підприємствами.
Компетентності
Загальні компетентності:
 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної
діяльності.
 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
Спеціальні (фахові) компетентності:
 Здатність до моніторингу нових технологій для розуміння їх потенціалу
для підтримки предметної області.
 Здатність до планування і впровадження ІС управління підприємством.
Результати навчання
Вміння розкрити наукову суть проблем у професійній галузі.
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Здатність вирішувати проблеми в професійній галузі на основі аналізу та
синтезу.
Знання наукових і методологічні основ створення та застосування
інформаційних технологій та інформаційних систем для автоматизованої
переробки інформації та управління
Уміння застосовувати теоретичні знання у практичних ситуаціях у
науковій діяльності.
Спілкування в діалоговому режимі з широкою науковою спільнотою та
громадськістю в певній галузі наукової та/або професійної діяльності
Ініціювання інноваційних комплексних проектів, лідерство та повна
автономність під час їх реалізації.
Соціальна відповідальність за результати прийняття стратегічних рішень.
Здатність саморозвиватися і самовдосконалюватися протягом життя,
відповідальність за навчання інших;
Теми, що розглядаються
Тема 1. 1.1. Економічна інформація і її роль в управлінні
підприємством
Тема 2. Інформаційні системи на підприємствах
Тема 3. Інформаційні технології на підприємствах
Форма та методи навчання При викладанні навчальної дисципліни для
активізації

навчального

процесу

передбачено

застосування

сучасних

навчальних технологій, таких, як: проблемні лекції; робота в малих групах;
семінари-дискусії; кейс-метод; ділові ігри.
Методи контролю Система оцінювання знань, вмінь та навичок
студентів передбачає виставлення оцінок за усіма формами проведення занять.
Перевірка та оцінювання знань студентів може проводитись у таких формах:
1.

Оцінювання роботи студентів у процесі практичних занять.

2.

Проведення проміжного контролю.

3.

Проведення модульного контролю.
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Загальна модульна оцінка складається з поточної оцінки, яку студент
отримує під час практичних занять та оцінки за виконання модульної
контрольної роботи.
Загальна оцінка з дисципліни визначається як середнє арифметичне
модульних оцінок та оцінки яка отримана під час проведення заліку.
Розподіл балів, які отримують студенти
Розподіл

балів

оцінювання

успішності

студента

розраховуються

індивідуально для кожної дисципліни з урахуванням особливостей та
структури курсу.
Поточна сума балів, що може накопичити студент за семестр може
досягати, як максимального балу так і меншого з виділенням балів на іспит чи
залік.
В таблиці 1 наведений приклад тих пунктів за якими студент накопичує
бали, ці пункти можуть відрізнятися та розглядаються індивідуально для
конкретної дисципліни.
Таблиця 1. – Розподіл балів для оцінювання успішності студента
Контрольні Лабораторні
роботи

заняття

20

30

КР(КП)

РГЗ

Індивідуальні
завдання
25

Залік

Сума

25

100

Таблиця 2. – Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ECTS
Сума балів за всі види
навчальної діяльності

Оцінка ECTS

90 - 100
82 - 89
74 - 81
64 - 73
60 - 63

A
B
C
D
E

35 - 59

FX

0 - 34

F

Оцінка
за національною шкалою
відмінно
добре
задовільно
незадовільно з можливістю
повторного складання
незадовільно з обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни
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НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ
ДИСЦИПЛІНИ
1. Комплект слайдів презентацій з матеріалами лекцій.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Базова
2. Швиденко М.З., Морзе Н.В., Глазунова О.Г., Попов О.Є., Садко М. Г.,
Сорока П.М., Ткаченко О.М., Гаєва В.А., Мокрієв М.В., Матус Ю.В.
Навчальний посібник з грифом МОН "Сучасні комп'ютерні технології" К:
«Аграр Медіа Груп», 2007
3. Швиденко М.З. Інформатика та комп’ютерна техніка Навч. посіб. [для
студ. екон. спец. вищих навч. закладів] / Швиденко М.З., Ткаченко О.М.,
Глазунова О.Г., Мокрієв М.В., Матус Ю.В., Попов О.Є. – К.: Освіта
України, 2012. – 489 с. Видання друге – перероблене і доповнене.
4. Основи інформатики та обчислювальної техніки: навч. посіб. / С. В.
Кунцев, В. В. Яценко; Державний вищий навчальний заклад “Українська
академія банківської справи Національного банку України”. − Суми:
ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2011. −104 с.
5. Швиденко М.З. Інформатика та комп’ютерна техніка. Підручнкик. [для
студ. екон. спец. вищих навч. закладів] / Швиденко М.З., Ткаченко О.М.,
Глазунова О.Г., Мокрієв М.В., Матус Ю.В., Попов О.Є. – К.: Інтерсервіс,
2014. – 647 с.
Допоміжна
6. Економічна інформатика: навч. посіб. / В. А. Ткаченко, Г. Ю. Під’ячий, В.
А. Рябик. – Харків : НТУ "ХПІ", 2011. – 312 с.
ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
7. Prometheus
8. Cisco
9. Microsoft Imagine Academy
10. Литвинова С.Г. Хмарні сервіси Office 365 : навчальний посібник / С. Г.
Литвинова, О. М. Спірін, Л. П. Анікіна. – Київ. : Компринт, 2015. – 170 c.
і іл. 213
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Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни
Таблиця 3. – Перелік дисциплін
Попередні дисципліни
Наступні дисципліни
Бази даних та сховища даних
Переддипломна практика
Програмне

забезпечення Дипломне проектування

інформаційних систем (ч.1-2)

Провідний лектор: __доц., к.т.н. Шматко О.В.___________________
(посада, звання, ПІБ)
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(підпис)

