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Опис навчальної дисципліни
формування базових знань та придбання навичок необхідних фахівцям для управління
інформаційними ресурсами
4 кредити ЄКТС/120 годин (лекції 16 год., лабораторні заняття 32 год., самостійна
робота 72 год.)
Лекції та лабораторні заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом
Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення
матеріалу занять; виконання навчальних завдань; доповіді з рефератами та їх
обговорення; тестування; поточна модульна робота
Підсумковий контроль: екзамен
Наявність знань з основ менеджменту, організації та управління діяльністю
інформаційних установ та знань інформаційно-комунікаційних технологій
Українська

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні
результати навчання
Компетентності, якими повинен
Програмні результати навчання
оволодіти здобувач
 використовувати професійну аргументацію для  здатність діяти соціально відповідально та свідомо (К03);
донесення інформації, ідей, проблем та способів їх  здатність до критичного мислення, аналізу і синтезу (К04);
вирішення до фахівців і нефахівців у сфері  здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (К05);
економічної діяльності (ПР06);
 здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних
 застосовувати набуті теоретичні знання для джерел (К06);
розв’язання практичних завдань та змістовно  знання та розуміння предметної області та розуміння специфіки
інтерпретувати отримані результати (ПР12);
професійної діяльності (К15);
 адекватно оцінювати свої знання і застосовувати  навички використання інформаційних і комунікаційних
їх в різних професійних ситуаціях (ПР18);
технологій. (К7);
 професійно виконувати завдання в невизначених  здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних

Програмні результати навчання
та екстремальних ситуаціях (ПР22);
 показувати
навички
самостійної
роботи,
демонструвати критичне, креативне, самокритичне
мислення (ПР23)

Компетентності, якими повинен
оволодіти здобувач
джерел. (К8).
 здатність приймати обґрунтовані рішення. (К11);

Тематичний план навчальної дисципліни
Завдання самостійної роботи у
Назва теми
Види робіт
розрізі тем
Модуль 1. Структура і основні типи інформаційних систем у менеджменті (ІСМ)
Тема 1. Введення до
Відвідування занять; захист домашнього Підготувати відповіді на питання:
інформаційних систем у
завдання; обговорення матеріалу занять; 1. Історія розвитку світових і вітчизняних
менеджменті
виконання навчальних завдань; завдання ІСМ
самостійної роботи; тестування
2. Правові
внутрішнодержавні
та
міжнародні
акти,
норми,
стандарти,
інститути та процедури, що регламентуюсь
функціонування ІСМ.
Тема 2. Етапи розвитку та Відвідування занять; захист домашнього Підготувати відповіді на питання:
сутність ІСМ
завдання; обговорення матеріалу занять; Різновиди ІСМ на різних етапах їх розвитку
виконання навчальних завдань; завдання
самостійної роботи; тестування
Тема 3. Типологія ІСМ
Відвідування занять; захист домашнього Підготувати відповіді на питання:
підприємств і організацій
завдання; обговорення матеріалу занять; Різні типові рішення побудови ІСМ у
виконання навчальних завдань; завдання сучасних підприємствах і організаціях.
самостійної роботи; тестування
Тема 4. Планування
Відвідування занять; захист домашнього Підготувати відповіді на питання:
розвитку менеджерських
завдання; обговорення матеріалу занять; 1.
Формування бізнес-шляхів розвитку
інформаційних систем
виконання навчальних завдань; завдання організації/підприємства
для
створення
самостійної роботи; тестування
оптимальної архітектури інформаційної
системи та оперативних планів.
2.
Моделі
розвитку
організації/підприємства з використанням
комп’ютер¬них пакетів підтримки прийняття
управлінських рішень.
3.
Забезпечення послуг підтримки
функціонування ін-формаційних систем:
основні фактори.
Тема 5. Управління ІСМ
Відвідування занять; захист домашнього Підготувати відповіді на питання:
організацій/підприємств
завдання; обговорення матеріалу занять; 1.
Позитивні та проблемні аспекти
виконання навчальних завдань; завдання функціонування інформаційних систем в
самостійної роботи; тестування
організаціях/на підприємствах.
2.
Функціональна
організаційна
структура
відділу
інформа¬ційного
обслуговування.
3.
Тенденції
змін
в
управлінні
сучасними інформаційними систе-мами.
4.
Кар’єра
працівників
відділу
інформаційного обслуговування.
Модуль 2. Системне застосування інформаційних систем у менеджменті
Тема 6. Системи
Відвідування занять; захист домашнього Підготувати відповіді на питання:
підтримки прийняття
завдання; обговорення матеріалу занять; 1.
Аналітичні методи та інструменти
управлінських рішень
виконання навчальних завдань; завдання підтримки
прийняття
управ¬лін¬ських
самостійної роботи; тестування
рішень.
2.
Архітектура системи підтримки
прийняття рішень.
3.
Розвиток експертних систем.
4.
Сучасний погляд на системи
штучного інтелекту.
Тема 7. Корпоративні
Відвідування занять; захист домашнього Підготувати відповіді на питання:

Назва теми

Види робіт

інформаційні системи

завдання; обговорення матеріалу занять;
виконання навчальних завдань; завдання
самостійної роботи; тестування

Тема 8. Інтернеттехнології в ІСМ

Відвідування занять; захист домашнього
завдання; обговорення матеріалу занять;
виконання навчальних завдань; завдання
самостійної роботи; тестування

Завдання самостійної роботи у
розрізі тем
1.
Відповідність
інфор¬ма¬ційних
систем вимогам ведення сучасного бізнесу.
2.
Можливості інформаційної системи
задовольняти
інформаційні
потреби
менеджерів різних рівнів.
3.
Забезпечення «прозорості» операцій
та захисту інформації від несанкціонованого
доступу.
Підготувати відповіді на питання:
1.
Вартість Інтернету для підприємствкористувачів.
2.
Варіанти
вибору
технологічної
архі¬тектури для електронної комерції.
3.
Електронні платежі.
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Пакет програмних продуктів Microsoft Office.
Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання
Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних
причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності).
Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад,
лікарняний).
Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування
заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під
час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття.
Політика щодо відвідування:
відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування,
стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем.
Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya
Оцінювання
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання
Максимальна
Види робіт
кількість балів
Модуль 1 (теми 1-6): відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення матеріалу
занять; виконання навчальних завдань; завдання самостійної роботи; тестування; поточна
32
модульна робота
Модуль 2 (теми 7-8): відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення матеріалу
28
занять; завдання самостійної роботи; тестування; поточна модульна робота
Екзамен
40
Разом
100

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення
навчальної дисципліни
Сума балів за всі види
Оцінка за
Оцінка за національною шкалою
навчальної діяльності
шкалою ЄКТС
90-100
А
Відмінно
82-89
В
Дуже добре
74-81
С
Добре
64-73
D
Задовільно
60-63
Е
Задовільно достатньо
35-59
FX
Незадовільно з можливістю повторного складання
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням
0-34
F
навчальної дисципліни

