
 
 

 

 

 

 



 2 

 
 

 



 3 

 

 

 

 

ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом» 

Херсонський інститут 

Кафедра фундаментальних дисциплін 

 

Назва дисципліни Інформаційні системи і технології 

Викладач (-і) Гончаренко Любов Анатоліївна 

Портфоліо  

викладача (-ів) 

https://maup.net.ua/kafedry/fundamentalnyh-dyscyplin/sklad-

kafedry 

Контактний тел. +38(066)436-09-42 

E-mail: lubagoncharenko@gmal.com 

Сторінка 

дисципліни на сайті  

https://maup.net.ua/kafedry/fundamentalnyh-

dyscyplin/profiljujuchi-predmety 

 

Консультації середа, 2 години, 13.10-14.30, ауд.205 

1. Коротка анотація до дисципліни. Дисципліна «Інформаційні системи і 

технології» спрямована на забезпечення достатнього рівня теоретичних знань про сутність 

інформації, інформаційної діяльності й інформаційних процесів; передбачає комплексне 

навчання, у результаті якого бакалаври будуть здатними розв’язувати спеціалізовані 

завдання та практичні проблеми у сфері менеджменту, що будуть важливими у 

подальшому процесі їхньої професійної діяльності із застосуванням технологій. Також 

дисципліна сприяє розвиткові у студентів низки компетентностей, пов’язаних з обробкою 

і використанням інформації. 

Вивчення дисципліни спрямовує здобувачів освіти на результат – вони зможуть 

розуміти і в подальшому здійснювати управлінські процедури, застосовувати та 

формувати інформаційну підтримку управління підприємством із застосуванням 

спеціалізованих інформаційних систем і комп’ютерних технологій. 

2. Мета: формування знань та вмінь з використання інформаційних технологій 

при розв’язку складних спеціалізованих завдань у сфері менеджменту.  

3. Завдання: вивчити функціональні можливості інформаційних систем; 

ознайомити із загальними методами формування та забезпечення інформаційних процесів; 

теоретичними основами упровадження інформаційних технологій; набути практичних 

навичок реєстрації первинних документів в інформаційних системах; отримати навички 

здійснення операцій в інформаційних системах; розвинути уміння автоматизації 

отримання облікових регістрів та звітності в інформаційних системах; надати базові 

поняття щодо забезпечення захисту інформації. 

4. Формат курсу: очний (offline) 

5. Програмні результати навчання (інтегральні, фахові компетентності): 

 

Компетентність Ступінь 

сформованості 

компетентності 

Оцінювання 

3К1 – Здатність до абстрактного Частково. Поточне (семінар-круглий 

https://maup.net.ua/kafedry/fundamentalnyh-dyscyplin/profiljujuchi-predmety
https://maup.net.ua/kafedry/fundamentalnyh-dyscyplin/profiljujuchi-predmety
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мислення, аналізу, синтезу та 

встановлення взаємозв’язків між 

соціально-економічними явищами 

та процесами 

Співвідноситься з 

метою курсу 

стіл), рубіжне (оцінювання 

індивідуальних завдань-кейсів 

у формі презентації) 

3К4 - Навички використання 

інформаційно-комунікаційних 

технологій для пошуку, 

оброблення, аналізування та 

використання інформації з різних 

джерел 

Частково. Разом з 

іншими освітніми 

компонентами 

освітньої програми 

Поточне (семінар-круглий 

стіл), рубіжне (оцінювання 

індивідуальних завдань-кейсів 

у формі презентації) 

ЗК6. Навички використання 

інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

Частково. Разом з 

іншими освітніми 

компонентами 

освітньої програми 

Поточне (семінар-круглий 

стіл), рубіжне (оцінювання 

індивідуальних завдань-кейсів 

у формі презентації) 

ФК6 - Уміння розробляти 

корпоративну стратегію організації, 

визначати стратегічні альтернативи 

розвитку організаційних систем, 

забезпечувати на стадії планування 

високий рівень збалансованості її 

складових елементів. 

Повністю. 

Співвідноситься з 

метою курсу 

Поточне (семінар-круглий 

стіл), рубіжне (оцінювання 

індивідуальних завдань-кейсів 

у формі презентації) 

ФК8 - Здатність створювати та 

організовувати ефективні 

комунікації в процесі управління 

Частково. Разом з 

іншими освітніми 

компонентами 

освітньої програми 

Поточне (семінар з 

індивідуальною роботою), 

рубіжне (семінар у формі 

дебатів) 

ПР10. Застосовувати методи 

менеджменту для забезпечення 

ефективності діяльності організації. 

Частково. Разом з 

іншими освітніми 

компонентами 

освітньої програми 

Рубіжне (оцінювання 

індивідуальних завдань-кейсів 

у формі презентації), 

підсумкове (у формі 

оцінювання тексту доповіді, 

усного виступу-презентації) 

ПР18. Демонструвати навички 

самостійної роботи, гнучкого 

мислення, відкритості до нових 

знань, бути критичним і 

самокритичним. 

Частково. Разом з 

іншими освітніми 

компонентами 

освітньої програми 

Підсумкове (залік) 

 

5. Тривалість курсу. 120 годин (4 кредити ЄКТС), з них: 40 години аудиторної 

роботи; 80 годин – самостійної роботи.  

6. Статус дисципліни: обов’язкова. 

7. Пререквізити: Курс «Інформаційні системи і технології» пов’язаний з 

дисциплінами: «Менеджмент», «Логіка», «Психологія», «Історія», «Соціологія», 

«Філософія права», «Психологія управління». 

8. Технічне й програмне забезпечення /обладнання – мультимедійний проектор 

та комп'ютер/ноутбук для проведення аудиторних занять, доступ до Інтернету. 

9. Політика курсу:  

- Передбачає роботу в команді.  

- Виконання завдань у встановлений термін.  

- Відпрацювання пропущених занять можливе під час самостійної підготовки та 

консультацій викладача.  

- Дотримання академічної доброчесності  

- Презентації та доповіді мають бути авторськими і оригінальними. 
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10. Зміст дисципліни: Курс складається з двох змістових модулів. Кожен модуль, 

у свою чергу, складається з лекційної та семінарської/практичної частин: 

Змістовий модуль 1. «Сучасні інформаційні системи в управлінні» (лекційні теми 

1-7; семінарські теми 1-3) 

Змістовий модуль 2 «Прикладні інформаційні системи для управління» (лекційні 

теми 8-13; семінарські теми 4-7). 

11. Форми і методи навчання.  

Основними видами навчальних аудиторних занять є лекції, семінарські заняття, 

консультації.  

При викладанні лекційного матеріалу передбачено поєднання таких форм і 

методів навчання, як лекції-дискусії, лекції-аналіз конкретної ситуації.  

Лекція-дискусія - метод групового обговорення проблеми з метою з'ясування істини 

шляхом зіставлення різних думок, спосіб організації спільної діяльності з метою 

інтенсифікації процесу ухвалення рішення в групі. 

Лекція-аналіз конкретної ситуації нагадує лекцію-дискусію: на обговорення 

викладач виносить не питання, а конкретну ситуацію (т. зв. мікроситуації, які 

демонструються аудиторії усно або у вигляді відео-запису тощо). Викладач активізує 

діалог за допомогою спеціально спрямованих запитань, підказок, зіставленням різних 

поглядів, а іноді й їх зіткненням.  

Семінарські/практичні заняття присвячуються виконанню кейсів, розгляду 

конкретних ситуацій, роботі в командах (малих групах) з презентацією результатів (у тому 

числі із застосуванням рольових ігор з демонстрацією набутих навичок). 

Опрацювання інформації вдома, зокрема з використанням мережі Інтернет (див. 

рекомендовану літературу), під час занять виконуєте усні та письмові завдання, 

виступаєте з доповідями і презентаціями, підготовленими як групою так і індивідуально, 

моделюєте поведінку у конкретних професійних ситуаціях. Програмою курсу передбачено 

такі проекти:  

- виступ за темою індивідуального завдання-кейса у формі презентації (критерії 

оцінювання див.: Робоча навчальна програма дисципліни, п.п. 7.3.).  

- виступ-інформування за темами семінарських занять; 

- семінар з індивідуальною та груповою роботою; 

- семінар у формі дебатів. 

12. Оцінювання знань здійснюється відповідно до «Положення про оцінювання 

навчальних досягнень здобувачів вищої освіти у ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

https://drive.google.com/file/d/1ENRncPY-dU2qLke7awVKn1OdfG88Hg8D/view 

Система оцінювання навчальних досягнень  

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 7 7 6 6 

Робота на семінарському занятті 5 3 15 4 20 

Виконання завдань для самостійної роботи 5 1 5 1 5 

Виконання модульної роботи 21 1 21 1 21 

Разом  48 52 

Максимальна кількість балів:                                                              100 

https://drive.google.com/file/d/1ENRncPY-dU2qLke7awVKn1OdfG88Hg8D/view
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100:100=1. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:1 = загальна кількість балів. 

13. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання.  

Самостійна робота включає дослідження електронних джерел, пошук друкованих 

публікацій (наукові праці, статті у періодичних виданнях, документи, офіційні звіти, 

статистичні матеріали, законодавчі та інші нормативно-правові акти за дисципліною). 

Критерії оцінювання: 

- змістовність – 3 бали 

- відповідність темі та вимогам оформлення – 5 бали. 

Максимальна кількість балів за самостійну роботу – 5 балів. 

14. Форми проведення поточного, рубіжного (модульного) контролю та 

критерії оцінювання. 

Поточний контроль відбувається упродовж вивчення дисципліни на 

семінарських заняттях у формі: семінарів-круглих столів та семінарів з 

індивідуальною роботою. Під час поточного контролю оцінюються такі компоненти:  

- повнота відповіді – 1 бали;  

- аналіз різних точок зору, джерел літератури, підходів до вивчення проблеми 

(питання) – 2 балів;  

- вільне володіння інформацією, відповіді на додаткові запитання – 2 бали. 

Максимальна кількість балів - 5 балів. 
Рубіжний (модульний) контроль відбувається в кінці вивчення блоків змістових 

модулів і здійснюється у вигляді виконання індивідуальних завдань-кейсів у формі 

презентації за тематикою самостійного вивчення матеріалу відповідного змістового 

модуля (5 хв. зі слайдами). Тематика завдань вибирається аспірантом у прив’язці до теми 

наукового дослідження і в кінцевому випадку має слугувати розширенню знань, навиків 

та можливостей, необхідних для написання дисертації. Під час рубіжного (модульного) 

контролю оцінюються такі компоненти:  

- слайди до презентації – 5 балів 

- повнота розкриття теми, висвітлення сучасної проблематики, аналіз різних 

концепцій, підходів, ідей – 5 балів 

- якість оформлення бібліографічних даних, науковий стиль – 5 балів 

- самостійність та креативність – 6 балів 

Максимальна кількість балів - 21 балів. 

15. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання:  

Залік. Студенти готують текст наукового проекту та мультимедійну презентацію. 

Тематика проектів має відображати проблематику дисципліни, що викладається 

(Методологічні рекомендації до проведення й оцінювання заліку див. Робоча навчальна 

програма дисципліни) 

16. Орієнтовний перелік питань для семестрового комплексного контролю 

(див.: Робоча навчальна програма дисципліни).  

Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню курсу. 

17. Шкала відповідності оцінок 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
75-81 С 

68-74 D 
задовільно  

60-67 Е  

35-59 
FX 

незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 
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повторного складання 

1-34 

F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

18. Рекомендовані джерела (література): 

1. Антоненко В.М., Мамченко С.Д., Рогушина Ю.В. Сучасні інформаційні системи і 

технології: управління знаннями : навч. посібник. Ірпінь : Нац. університет ДПС 

України, 2016. 212 с. 

2. Галич.О.А. Управління інформаційними зв’язками та бізнес-процесами : [Навч. 

посіб.] / О.А.Галич, О.П.Копішинська, Ю.В.Уткін. Харків: Фінарт, 2016. 244 c. 

3. Добровольська Л.О., Черевко О.О. Інформаційні системи в промисловості : 

навчальний посібник. Маріуполь : ПДТУ, 2017. 238 с. 

Додаткові: 

4. Інформаційні системи і технології в бухгалтерському обліку : монографія. К. : Київ. 

нац. торг.-екон. ун-т, 2019. 336 с. 

5. Карімов Г.І. Інформаційні системи і технології в управлінні організаціями / Г.І. 

Карімов, І. К. Карімов. Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2017. 141 с.  

6. Павлиш В.А., Гліненко Л.К. Основи інформаційних технологій і систем: 

Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. 500 с.  
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V. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ  «Інформаційні системи і технології» 

Разом: 120 годин (4 кредити ЄКТС), з них: 40 години аудиторної роботи; 80 годин – самостійної роботи; залік 

 

Кількість балів 

за семестр 
100 балів 

Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль II 

Назва модуля Загальні проблеми психології управління в організації (48) Психологічні особливості управлінської діяльності (52) 

Лекції 1 (1 бал) 2-3 (2 бал) 4 -5 (2 бал) 6-7 (2 бал) 

 

8-9 (2 бал) 

 

10 -11 (2 бал) 

 

 

 12 (1 бал) 

 

 

 

13 (1 бал) 

 Теми 

лекцій 

Інформаційн

і технології 

в управлінні 

Сучасні 

інформаційні 

системи в 

управлінні 

бізнесом 

Процесноорієн

тований підхід 

до створення 

інформаційних 

систем 

Автоматизоване 

управління 

бізнес-

процесами 

Інформаційн

і технології 

в управлінні 

підприємств

ом 

Сучасні 

інформацій

ні системи в 

управлінні 

бізнесом 

Інтегровані 

інформацій

ні системи 

підприємст

в 

Стратегічні 

моделі 

управління 

підприємства

ми в 

інформаційни

х системах 
Семінарські і 

практичні 

заняття 

1 (5 бал) 2 (5 бал) 3 (5 бал) 

 

4 (5 бал) 

 

5 (5 бал) 

 

6 (5 бал) 

 

7 (5 бал) 

 

Теми  

семінарських  

занять 

Сучасні інформаційні системи 

в управлінні бізнесом 

Процеснооріє

нтований 

підхід до 

створення 

інформаційни

х систем 

Автоматизоване 

управління 

бізнес-

процесами 

Інформаційні 

технології в 

управлінні 

підприємство

м 

Сучасні 

інформацій

ні системи в 

управлінні 

бізнесом 

Інтегровані 

інформацій

ні системи 

підприємст

в 

Стратегічні 

моделі 

управління 

підприємства

ми в 

інформаційн

их системах Самостійна 

робота 

1 (5 балів) 

 

 

1 (5 балів) 

 

Поточний 

контроль 

модульна контрольна робота №1 

(21  бал) 

 

 

 

Модульна контрольна робота 

(25 балів) 

модульна контрольна робота №2 

 (21 бал) 

 
ІНДЗ  

Підсумковий 

контроль 
Розрахунковий коефіцієнт: 1 

 

 


