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Загальні 
компетентності: 

здатність до 
використання 

сучасного 
програмного 

забезпечення, 
Internet-ресурсів і 

роботи в 
комп’ютерних 

мережах,  

володіння 
основними 
методами, 

способами і 
засобами 

отримання, 
зберігання, 
переробки і 

використання 
інформації у 
професійній 
діяльності. 

Фахові 
компетентності: 

•здатність формувати та реалізовувати 
ефективні зовнішні та внутрішні 
комунікації у закладах готельно-
ресторанного господарства, навички 
взаємодії (робота в команді). 

•здатність проектувати процес надання 
основних і додаткових послуг у 
закладах готельно-ресторанного  
господарства. 

•здатність розробляти та формувати 
об’ємно-планувальні рішення закладів 
готельного та ресторанного 
господарства. 

Обсяг – 4 кредити, 120 годин, в т. ч.: 

• лекції – 20 год., 

• лабораторні роботи – 30 год., 

• самостійна робота – 70 год. 

Період навчання –  
2 курс, 3 семестр. 

Підсумкова форма 
контролю –  залік 
 

Предметом вивчення дисципліни є 
інформаційні системи та 
інформаційні технології  

Метою викладання навчальної дисципліни “Інформаційні системи і 
технології”  є формування у здобувачів освіти сучасного рівня 

інформаційної та комп'ютерної культури, набуття практичних навичок 
роботи на сучасній комп'ютерній техніці і використання сучасних 

інформаційних технологій для вирішення різноманітних завдань у 
практичній діяльності за фахом. 



Вивчення дисципліни сприяє отриманню таких  
результатів навчання 

 володіння навичками використання сучасного програмного забезпечення, Internet-

ресурсів і роботи в комп’ютерних мережах; методами, способами і засобами 

отримання, зберігання, переробки і використання інформації у професійній 

діяльності. 

 знання принципів організації роботи закладів готельно-ресторанного господарства 

та функцій їх структурних підрозділів. 

 знання номенклатури основних і додаткових послуг у закладах готельно-

ресторанного господарства; уміння здійснювати операції, пов’язані з наданням 

цих послуг. 



Тематичний план дисципліни (лекційні блоки) 

Тема 1. Інформаційні системи та їх роль в управлінні економікою 

Тема 2. Характеристика сучасної комп'ютерної техніки і перспектив її розвитку 

Тема 3. Інформаційні технології оброблення економічної інформації 

Тема 4. Текстові редактори. Загальна характеристика текстового редактора MS Word. Інтерфейс 

користувача MS Word 2016. Правила набору тексту. Засоби текстового редактора MS Word для 

редагування текстових документів. 

Тема 5. Створення таблиць в середовищі MS WORD 

Тема 6. Застосування стилів для форматування текстових документів у редакторі MS Word 

Тема 7. Графічні елементи в документах MS Word 

Тема 8. Підготовка документів MS WORD до видання у друкованому форматі 

Тема 9. Програми супроводження прилюдних виступів (презентацій) 

Тема 10. Електронні таблиці (табличні процесори). Основи роботи в середовищі MS Excel 

Тема 11. Форматування комірок MS Excel 

Тема 12. Проведення розрахунків в MS Excel 

Тема 13. Створення та оформлення таблиці. Сортуваннях і фільтрація 

Тема 14. Створення, редагування та форматування діаграм у середовищі MS Excel 

Тема 15. Основні принципи побудови локальних і глобальних мереж, інформаційні сервіси, технології та їх 

професійне використання. 

 

 



Навчально-методичне, інформаційне 
забезпечення  

• Робоча програма навчальної дисципліни 

• Лекційний матеріал. 

• Методичні вказівки та варіанти завдань до 

лабораторних занять. 

• Методичні рекомендації і завдання до самостійної 

роботи. 

 



Кадрове забезпечення  

к. е. н., доцент Артищук І.В. 



Чекаємо на Вас! 


