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Опис дисципліни 

Анотація дисципліни:“Інформаційні технології в науковій діяльності” є дисципліною 

обов'язкової складової навчального плану, циклу дисциплін дослідницької підготовки. Вивчення 

дисципліни «Інформаційні технології в науковій діяльності» дозволяє здобувачам наукового ступеня 

доктора філософії отримати теоретичні знання та практичні навички, на засадах яких формуються 

визначені ОНП " Підприємництво, торгівля та біржова діяльність " компетентності щодо застосування 

сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності, зокрема, пошуку та опрацюванню наукової 

інформації у інформаційних базах та банках даних; презентації результатів власної наукової діяльності; 

якісного візуального оформлення чисельних та схематичних результатів досліджень; популяризації 

обраного наукового напряму досліджень за допомогою сучасних технологій, зокрема, наукометричних 

баз даних, хмарних сервісів, вебінарів; налагодженню комунікації у вітчизняній та всесвітній науковій 

спільноті та дистанційної взаємодії під час колективних досліджень. 

Пререквізити: "Інформаційні системи і технології", “Вища і прикладна математика”, "Комунікаційні 

технології", “Методологія наукових досліджень ”    

Формат проведення дисципліни:очна серія лекцій, семінарських і практичних занять. Здобувачі 

мають змогу отримувати індивідуальні консультації. Навчальний курс включає самостійну роботу 

здобувачів. Під час сесії формат очний. 

Ознаки дисципліни 

Кількість кредитів 
Загальна кількість 

годин 

Тижневих годин для денної форми навчання: Вид 
підсумкового 

контролю аудиторних 
самостійної роботи 

здобувача 

4 120 3,3 6,7 залік 



Обсяг дисципліни 

Вид навчальної діяльності Загальна кількість годин 

Лекції 20 

Практичні заняття 20 

Самостійна робота 80 

Компетентності, яких набуває здобувач при вивченні дисципліни відповідно до освітньо-наукової 

програми 

Загальні компетентності (ЗК) Фахові компетентності (ФК) 

ЗK01. Здатність розв’язувати комплексні 

проблеми у сфері підприємницької, 

торговельної та біржової діяльності на 

основі системного наукового світогляду та 

загального культурного кругозору із 

дотриманням принципів професійної етики 

та академічної доброчесності.  

ЗК02. Здатність працювати в міжнародному 

контексті.  

ЗК03. Здатність працювати автономно.  

ЗК 04 Здатність до міжособистісної 

взаємодії  

ЗК05. Здатність розробляти проекти та 

управляти ними.  

СК01. Здатність планувати і виконувати оригінальні 

дослідження на відповідному рівні, досягати наукових 

результатів, які можуть бути опубліковані у провідних 

наукових виданнях, впроваджені у практичну 

діяльність, що створюють нові знання у 

підприємницьких, торговельних та біржових 

структурах та/або дотичних до них міждисциплінарних 

напрямах  

СК06. Здатність застосовувати сучасні інформаційно-

комунікативні технології (інформаційні системи, хмарні 

технології, комунікаційні технології передачі та обміну 

інформацією), прилади та обладнання (в тому числі 

комп'ютерна техніка, апаратно-програмне 

забезпечення), необхідні для виконання інноваційної 

науково-дослідної, педагогічної, професійної діяльності 

в підприємницьких, торговельних та біржових 

структурах.  

Програмні результати навчання відповідно до освітньо- наукової програми (ПРН) 

РН01. Мати передові концептуальні, методологічні знання у сфері підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності та/або на межі предметних галузей, а також дослідницькі навички, які є 

достатніми для проведення наукових, прикладних досліджень на рівні актуальних світових 

досягнень, отримання нових знань та/або здійснення інноваційної професійної діяльності.  

РН03. Застосовувати сучасні інструменти і технології пошуку, оброблення та аналізу інформації, 

зокрема, статистичні, економіко-математичні методи аналізу даних великого обсягу та/або складної 

структури, спеціалізовані бази даних та інформаційно-комунікативні технології, прилади та 

обладнання.  

РН05. Застосовувати сучасні методи та інструменти наукових досліджень та інноваційної діяльності 

для отримання нових знань та/або розв’язання комплексних проблем у сфері підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності, а також у дотичних міждисциплінарних напрямах.  

РН07. Аналізувати та оцінювати стан, тенденції розвитку підприємництва, торгівлі, біржової 

діяльності, застосовувати сучасні методології, методи та інструменти для вирішення актуальних 

проблем у професійній практиці.  



РН08. Формулювати та перевіряти гіпотези, використовувати для обґрунтування висновків належні 

докази, зокрема, актуальні літературні та інформаційні джерела, результати теоретичного аналізу, 

моделювання, експериментальних досліджень.  

РН09. Планувати і виконувати теоретичні та/або емпіричні дослідження з використанням сучасних 

методів й інструментів, здійснювати критичний аналіз результатів власних або сторонніх досліджень 

у контексті усього комплексу сучасних знань щодо проблем у сфері підприємництва, торгівлі, 

біржової діяльності та дотичних міждисциплінарних напрямів, з дотриманням норм академічної і 

професійної етики.  

РН14. Досліджувати на засадах сучасних методологій комплекс бізнес-процесів підприємств у 

сферах виробництва та товарного обігу, організовувати та здійснювати їх оптимізацію 

(реінжиніринг) в контексті підвищення конкурентоспроможності на глобальному, національному, 

регіональному ринку на базі поєднання інструментарію менеджменту з використанням можливостей 

і механізмів експертної (експертно-товарознавчої) підтримки.  



Дидактична карта дисципліни 

Назва теми, опис теми, завдання для самостійної роботи 

Календарний план курсу 

Вид 

навчальної 

діяльності 

Форми і методи навчання 

Оціню-

вання 
роботи, 

бали 

Тиждень 

семестру 

Деталі 
проведення (за 

тимчасовим 
розкладом, за 

постійним 
розкладом) 

Кількість 

годин 

Тема 1. Інформація та інформаційні технології в наукових 

дослідженнях 
Формування компетентностей: ЗK01, ЗK02, ЗK03, ЗK04, 

ЗK05,СК01, СК06.  

Результати навчання: РН01 РН03, РН05, РН07, РН08, РН09, 

РН14. 

Завдання для СРС:  

Поняття інформації та її види. Наукова інформація та її ознаки. 

Інформаційні технології та їх роль у науковій діяльності. 

Структура інформаційної технології. Інформаційні ресурси. 

Національний інформаційний продукт. Державна політика 
України у сфері національного простору. 

1 

за розкладом 

2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування  
1,0 

1 

за розкладом 

2 
практичне 

заняття 

Усне опитування, тестування, 

обговорення алгоритмів 

реалізації завдань 

4,0 

1-2 11 самостійна 
Опрацювання навчально-

методичної літератури 
7,0 

Тема 2.Інформаційно-довідкові та інформаційно-пошукові 

системи  
Формування компетентностей: ЗK01, ЗK02, ЗK03, ЗK04, 

ЗK05,СК01, СК06.  

Результати навчання: РН01 РН03, РН05, РН07, РН08, РН09, 

РН14. 

Завдання для СРС:  

Інформаційне забезпечення наукових досліджень. Джерела 

інформації та їх використання в науково-дослідній роботі. 

Інформаційна діяльність та її види. Мережа Інтернет як 

інформаційно-комунікаційне середовище. Пошукові системи та 

технології пошуку наукової інформації. 

2 за розкладом 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування  
1,0 

2 за розкладом 2 
практичне 

заняття 

Усне опитування, тестування, 

обговорення алгоритмів 

реалізації завдань 

4,0 

2-3 11 самостійна 

Опрацювання навчально-

методичної літератури;  

завершення лабораторних 

робіт 7,0 

Тема 3.  Організація інформаційної бази наукового 

дослідження 

Формування компетентностей: ЗK01, ЗK02, ЗK03, ЗK04, 
ЗK05,СК01, СК06.  

Результати навчання: РН01 РН03, РН05, РН07, РН08, РН09, 

РН14. 

Завдання для СРС:  

Представлення знань. Бази знань. Експертні системи. Приклади 

3-4 за розкладом 4 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування  
2,0 

3-4 за розкладом 4 
практичне 

заняття 

Усне опитування, тестування, 

обговорення алгоритмів 

реалізації завдань 

8,0 



експертних систем відповідної наукової області. Інтелектуальні 

інформаційні системи. Наукометричні, реферативні, 

бібліографічні міжнародні бази даних (Web of Science, Scopus, 

Google Scholar, SCImago Journal & Country Rank  (SJR), Index 

Copernicus). 

База даних повнотекстових періодичних видань компанії EBSCO 

Publishing, колекція електронних книг з різних академічних 
дисциплін провідних видавництв світу EBSCO eBook Academic 

Collection. Електронно-цифрова бібліотека Європейського 

патентного відомства ESP @ CENETESP, Всесвітня організація 

інтелектуальної власності (ВОІВ). 

База даних Національної бібліотеки України імені Вернадського, 

Українська загальнодержавна реферативна база даних «Україніка 

наукова». Законодавча база України (НАУ). 

. 

3-4-5 12 самостійна 

Опрацювання навчально-
методичної літератури; 

завершення виконання 

практичних  завдань 

7,0 

Тема 4. Інформаційні технології аналітичної обробки даних та 

публікації результатів наукових досліджень 

Формування компетентностей: ЗK01, ЗK02, ЗK03, ЗK04, 

ЗK05,СК01, СК06.  
Результати навчання: РН01 РН03, РН05, РН07, РН08, РН09, 

РН14. 

Завдання для СРС:  

Види наукової інформації та її обробка Типи експериментальних 

даних, підготовка їх до обробки. Комп’ютерні технології у 

вирішення задач текстової, графічної, табличної, математичної 

обробки, накопичення і збереження даних. Прикладне програмне 

забезпечення для візуалізації, аналізу і публікації даних. 

Спеціалізовані пакети статистичної обробки наукових даних 

STATISTICA, SPSS, MatLab. 

Технології візуалізації інформації на основі векторної та 
растрової графіки. Аналітичні системи підтримки прийняття 

рішень. Використання систем, сервісів  перевірки тексту на 

унікальність. 

5-6 за розкладом 4 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування  
2,0 

5-6 за розкладом 4 
практичне 

заняття 

Усне опитування, тестування, 

обговорення алгоритмів 
реалізації завдань 

8,0 

5-6-7 11 самостійна 

Опрацювання навчально-

методичної літератури; 

завершення лабораторних 

робіт 

8,0 

Тема 5. Інформаційні технології оброблення великих масивів 

даних  

Формування компетентностей: ЗK01, ЗK02, ЗK03, ЗK04, 

ЗK05,СК01, СК06.  

Результати навчання: РН01 РН03, РН05, РН07, РН08, РН09, 

РН14. 

7-8 за розкладом 4 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування  
2,0 

7-8 за розкладом 4 
практичне 

заняття 

Усне опитування, тестування, 

обговорення алгоритмів 

реалізації завдань 

8,0 



 

Завдання для СРС:  

Поняття великих даних (Big Data). Особливості бізнес-аналітики 

та великих даних. Джерела отримання та методи аналізу великих 

даних. Відкриті програмні продукти та інформаційні аналітичні 

платформи для роботи з великими даними (Open Refine, Rapid 

Miner, Map Reduce, Google Fusion Tables, Big Query, Apache 

Hadoop).  Статистичні пакети для роботи з  Big Data. 

7-8-9 
 

11 самостійна 

Опрацювання навчально-

методичної літератури; 

завершення виконання 

практичних  завдань 

7,0 

Тема 6. Сучасні  технології в практиці наукових досліджень 

 
Формування компетентностей: ЗK01, ЗK02, ЗK03, ЗK04, 

ЗK05,СК01, СК06.  

Результати навчання: РН01 РН03, РН05, РН07, РН08, РН09, 

РН14. 

Завдання для СРС:  

Інтелектуальний аналіз даних. Поняття інтелектуального аналізу 

даних (Data Mining). Характеристика методів інтелектуального 

аналізу даних . Аналіз та класифікація інструментів Data Mining. 

Хмарні технології (Cloud Computing): поняття, сфери 

застосування.  Сервіси хмарних обчислень. Напрями 

використання хмарних технологій в науковій діяльності. 

9 за розкладом 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування  
1,0 

9 за розкладом 2 
практичне 

заняття 

Усне опитування, тестування, 

обговорення алгоритмів 

реалізації завдань 

4,0 

 

9-10 
 

12 самостійна 

Опрацювання навчально-

методичної літератури; 

завершення виконання 

практичних  завдань 

7,0 

Тема 7. Адміністрування та координація наукових досліджень 
Формування компетентностей: ЗK01, ЗK02, ЗK03, ЗK04, 

ЗK05,СК01, СК06.  

Результати навчання: РН01 РН03, РН05, РН07, РН08, РН09, 

РН14. 

Завдання для СРС:  

Організація комп’ютерних інформаційних систем наукових і 

освітянськихп рограм. Галузеві і професійно-орієнтовані мережі. 

Інформаційні технології колективного використання інформації і 

розподіленої обробки даних. 

Сутність і складові інтернет-середовища для здійснення науково-

дослідної діяльності, формуванні глобального наукового 
інформаційного простору. Відеоконференції і вебінарії. 

Віртуальні спільноти. Наукові групи в соціальних мережах.  

10 за розкладом 2 лекція 
Лекція-візуалізація, експрес-

опитування  
1,0 

10 за розкладом 2 
практичне 

заняття 

Усне опитування, тестування, 

обговорення алгоритмів 

реалізації завдань 

4,0 

10-12 
 

12 самостійна 

Опрацювання навчально-

методичної літератури; 

завершення виконання 

практичних  завдань 

7,0 

Разом     120     100 

 

 
 



Індивідуальне навчально-дослідне завдання– не передбачено 

Технічне й програмне забезпечення (обладнання) 

Мультимедійний проектор, інтерактивна дошка, аудіо–система. Клас персональних 

комп’ютерів з належним програмним забезпеченням з підключенням до Інтернету для: 

завантаження застосувань та їх компонентів, комунікації та опитувань; виконання завдань 

практичних робіт, прикладів на лекціях, домашніх завдань; виконання завдань самостійної 

роботи; проходження тестування (поточний, підсумковий контроль)  

Програмне забезпечення для роботи з освітнім контентом дисципліни та виконання 

передбачених видів освітньої діяльності: навчальне середовище Moodle; дистанційний курс, 

який містить навчально-методичні матеріали з навчальної дисципліни; технічні засоби 

навчання, web– переглядач GoogleChrome, текстовий редактор Notepad, текстовий процесор MS 

Word, презентаційна програма MS PowerPoint, програми підтримки процесу проектування ІС, 

автоматизації бізнес-процесів в підприємництві: Jura, RationalRequisitePro, RationalRose, 

ERwinProcessModeler, ВРwin, UML, SCRUM, CASE-технології, технології RUP, методологія 

ARIS, технологія Git, Azur та інші хмарні технології.  

Домашній комп’ютер, особистий ноутбук та їх мобільні пристрої (телефон, планшет) 

можуть використовуватися аспірантами для доступу до ресурсів дистанційного курсу, для 

комунікації з викладачем, виконання завдань практичних робіт та самостійної роботи, для 

доступу до рекомендованої літератури. 

Політика курсу 

 Курс передбачає роботу в колективі.

 Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики.

 Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. За

об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в 

дистанційному режимі за погодженням із керівником курсу та презентувати виконані завдання під час 
консультації викладача. 

 Самостійна робота включає в себе теоретичне вивчення питань, що стосуються тем лекційних

занять, які не ввійшли в теоретичний курс, або ж були розглянуті коротко, їх поглиблена проробка за 

рекомендованою літературою, а також виконання завдань з метою закріплення теоретичного матеріалу. 

 Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін.

 Здобувач, який спізнився, вважається таким, що пропустив заняття з неповажної причини з
виставленням 0 балів за заняття, і при цьому має право бути присутнім на занятті. 

 За використання телефонів і комп’ютерних засобів без дозволу викладача, порушення

дисципліни здобувач отримує за заняття 0 балів і зобов’язаний відпрацювати таке заняття. 

 Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після встановленого терміну. При

цьому оцінка знижується на 10 %. 

• Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної доброчесності: при
використанні Інтернет ресурсів та інших джерел інформації здобувач повинен вказати джерело, 

використане під час виконання завдання. 

• Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із
коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. 

• У разі виявлення факту плагіату здобувач отримує за завдання 0 балів і повинен повторно

виконати завдання, які передбачені у силабусі. 
• Списування під час контрольних робіт (в т.ч. із використанням мобільних пристроїв). Мобільні

пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування. 

Система оцінювання та вимоги 

Види контролю:поточний, рубіжний, підсумковий. 

Методи контролю: експрес-опитування здобувачів, тестування, обговорення алгоритмів реалізації 

завдань, спостереження за навчальною роботою здобувачів, письмовий контроль, тестовий контроль. 



Оцінювання навчальної роботи здобувачів за видами: 

Вид контролю Види навчальної роботи Оцінювання 

ПОТОЧНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

Робота на лекціях, у т.ч.: 

- присутність назаняттях (при пропусках

занять з поважних причин допускається

відпрацювання пройденого матеріалу)

за кожне відвідування 0,25 бала 

- ведення конспекту за кожну лекцію 0,5 бали 

- участь у експрес-опитуванні за кожну правильну відповідь 0,25 бала 

За роботу на лекціях здобувач максимально може отримати 10 балів 

Робота на семінарських і практичних 

заняттях, у т.ч.: 

- присутність на заняттях (при пропусках

занять з поважних причин допускається

відпрацювання пройденого матеріалу)

за кожне відвідування 0,25 бала 

-оцінювання роботи на контактних 
заняттях, усне опитування, тестування 

за кожну правильну відповідь 0,25 бала 

- участь у навчальній дискусії, обговоренні

ситуаційного завдання
за кожну правильну відповідь 0,5 бали 

- виконання практичних завдань за кожною темою 3 бали 

За роботу на семінарських, лабораторних заняттяхздобувач максимально може 

отримати 40балів 

За самостійну роботу здобувач максимально може отримати 50 балів 

ДОДАТКОВА 

ОЦІНКА 

Участь у вебінарах, тренінгах, майстер-

класах, конкурсах тощо. 
Згідно з рішенням кафедри 

ПІДСУМКОВИЙ 

КОНТРОЛЬ 

(залік) 

На основі результатів поточного контролю 
Критерії оцінювання зазначено в 

останній таблиці 

Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми може бути різний, загальну суму балів за 

тему визначено в розподілі балів, які отримують аспіранти при вивченні дисципліни. 

Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок (балів), 

одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне оцінювання рівня засвоєння 
теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та самостійної роботи; оцінка (бали) за ІНДЗ; оцінка 

(бали) за участь у наукових конференціях, олімпіадах, написання есе, підготовку наукових публікацій 

тощо. 

Розподіл балів за темами для поточного контрою знань аспірантів з дисципліни, що 

завершується заліком, подані у таблиці. 

Для поточного контролю знань здобувачів з дисципліни, що завершується заліком 

Робота в аудиторії, поточне тестування та самостійна робота Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 

12 12 17 18 17 12 12 100 

Т1, Т2…, Т7 – порядковий номер теми заняття 



Результат освітньої діяльності здобувача оцінюється відповідно до Положення про оцінювання знань і умінь здобувачів вищої освіти 

Львівського торговельно-економічного університету за такими рівнями та критеріями: 

Бали Критерії оцінювання Рівень компетентності Оцінка 

9
0

-1
0
0

Здобувач демонструє повні й міцні знання навчального матеріалу в обсязі, що 

відповідає програмі дисципліни, правильно й обґрунтовано приймає необхідні рішення 

в різних нестандартних ситуаціях. Вміє реалізувати теоретичні положення дисципліни 

в практичних розрахунках, аналізувати та співставляти дані об’єктів діяльності фахівця 

на основі набутих з даної та суміжних дисциплін знань та умінь. Знає сучасні технології 

та методи розрахунків з даної дисципліни. За час навчання при проведенні практичних 

занять, при виконанні індивідуальних / контрольних завдань проявив вміння 

самостійно вирішувати поставлені завдання, активно включатись в дискусії, може 

відстоювати власну позицію в питаннях та рішеннях, що розглядаються. 
Зменшення 100-балової оцінки може бути пов’язане з недостатнім розкриттям питань, 

що стосується дисципліни, яка вивчається, але виходить за рамки об’єму матеріалу, 

передбаченого силабусом навчальної дисципліни, або здобувач проявляє невпевненість 

в тлумаченні теоретичних положень чи  складних практичних завдань. 

Високий 
Повністю забезпечує вимоги до знань, умінь і навичок, що 

викладені в силабусі навчальної дисципліни. Власні 

пропозиції здобувача в оцінках і вирішенні практичних 

задач підвищує його вміння використовувати знання, які 

він отримав  при вивчені інших дисциплін, а також 

знання, набуті при самостійному поглибленому вивчені
 питань, що відносяться до дисципліни, яка вивчається. 

Відмінно (А) 

8
2
-8

9

Здобувач  демонструє гарні знання, добре володіє матеріалом, що відповідає програмі 

дисципліни, робить на їх основі аналіз можливих ситуацій та вміє застосовувати 

теоретичні положення при вирішенні практичних задач, але допускає окремі 

неточності. Вміє самостійно виправляти допущені помилки, кількість яких є 

незначною. 

Знає сучасні технології та методи розрахунків з даної дисципліни. За час навчання при 

проведенні практичних занять, при виконанні індивідуальних / контрольних завдань та 

поясненні прийнятих рішень, дає вичерпні пояснення. 

Достатній 
Забезпечує здобувачу самостійне вирішення основних 

практичних задач в умовах, коли вихідні дані в них 

змінюються порівняно з прикладами, що розглянуті при 

вивчені дисципліни 

Добре (В) 

7
4
-8

1

Здобувач  в загальному добре володіє матеріалом, знає основні положення матеріалу, 

що відповідає програмі дисципліни, робить на їх основі аналіз можливих ситуацій та 

вміє  застосовувати при вирішенні типових практичних завдань, але допускає окремі 

неточності. Вміє пояснити основні положення виконаних завдань та дати правильні 

відповіді при зміні результату при заданій зміні вихідних параметрів. Помилки у 

відповідях/ рішеннях/ розрахунках не є системними. Знає характеристики основних 

положень, що мають визначальне значення при проведенні практичних занять, при 

виконанні індивідуальних / контрольних завдань та поясненні прийнятих рішень, в 

межах дисципліни, що вивчається. 

Достатній 
Конкретний рівень, за вивченим матеріалом програми 

дисципліни. 

Додаткові питання про можливість використання 

теоретичних положень для практичного використання 

викликають утруднення. 

Добре (С) 

6
4

-7
3

Здобувач засвоїв основний теоретичний матеріал, передбачений програмою 

дисципліни, та розуміє постанову стандартних практичних завдань, має пропозиції 

щодо напрямку їх вирішень. Розуміє основні положення, що є визначальними в курсі, 

може вирішувати подібні завдання тим, що розглядались з викладачем, але допускає 

значну кількість неточностей і грубих помилок, які може усувати за допомогою 

викладача. 

Середній 
Забезпечує достатньо надійний рівень відтворення 

основних положень дисципліни 

Задовільно (D) 



6
0

-6
3

Здобувач має певні знання, передбачені в програмі дисципліни, володіє основними 

положеннями, що вивчаються на рівні, який визначається як мінімально допустимий. З 

використанням основних теоретичних положень, студент з труднощами пояснює 

правила вирішення практичних/розрахункових завдань дисципліни. Виконання 

практичних (індивідуальних, контрольних) завдань значно формалізовано: є 

відповідність алгоритму, але відсутнє глибоке розуміння роботи та взаємозв’язків з 

іншими дисциплінами. 

Середній 
Є мінімально допустимим у всіх складових програми 

дисципліни 

Задовільно (Е) 
3
5

-5
9

Здобувач  може відтворити окремі фрагменти з курсу. Незважаючи на те, що програму 

навчальної дисципліни здобувач виконав, працював він пасивно, його відповіді під час 

практичних робіт в більшості є невірними, необґрунтованими. 

Цілісність розуміння матеріалу з дисципліни у здобувача відсутні. 

Низький 
Не забезпечує практичної реалізації задач, що формуються 

при вивченні дисципліни 

Незадовільно з 
можливістю 
повторного 

складання (FX)  

0
-3

4 Здобувач повністю не виконав вимог програми навчальної дисципліни. 

Його знання на підсумкових етапах навчання є фрагментарними. 

Незадовільний 
Здобувач  не підготовлений до самостійного вирішення 

задач, які окреслює мета та завдання дисципліни 

Незадовільно з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни (F) 



Додаток до силабусу (обов’язковий) 

Рекомендовані джерела інформації на 2022–2023 навчальний рік 

Назва теми 
Рекомендовані джерела інформації до теми (Основна література; допоміжна література; інформаційні 

ресурси в Інтернеті) 

Тема 1. Інформація та 

інформаційні технології в 

наукових дослідженнях 

1. Аніловська Г.Я. Інформаційні системи і технології у фінансах (рекомендований Міністерством освіти і 

науки України):Навчальний посібник. Видання 3, доповнене і перероблене//Г.Аніловська, Н.Марушко, 

Т.Стоколоса. Львів: Магнолія-2006.  2021.  324с 

2. ДСТУ ISO/IEC 29361:2015 Інформаційні технології. Інтероперабельність веб-сервісів. Базовий 
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