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1. Загальна інформація 

Навчальна дисципліна викладається в сьомому семестрі   денна ф. навчання; 

восьмому семестрі   заочна ф. навчання 

 

Тип дисципліни Вибіркова 

Мова викладання українська 

Кількість кредитів – 4, годин – 120 

Форма навчання Денна, спец. 051 Заочна, спец.  051 

Аудиторні заняття, годин: всього 
лекці

ї 

лабора-

торні 

прак-

тичні 

всьог

о 

лекці

ї 

лабора-

торні 

прак-

тичні 

спец. 051 60 22 38  12 6 6  

Самостійна робота, годин 60 108 

Форма підсумкового кон-

тролю 
іспит іспит 

Розклад занять  

 

 

2. Анотація навчальної дисципліни 

«Інформаційні системи і технології на підприємствах»  є однією з  дисциплін 

комп’ютерної підготовки студентів в сфері автоматизованого управління підприємством, 

бізнесом на основі сучасних технічних засобів, математичного і програмного забезпечення.  

3. Мета навчальної дисципліни 

 Метою дисципліни є формування у студентів системи знань з теорії і практики 

побудови і використання сучасних  інформаційних систем і технологій на підприємствах.  

Основними завданнями вивчення дисципліни є надання теоретичних знань і набуття 

практичних навичок з використання сучасних методів обробки інформації та розв’язання на 

персональних комп’ютерах (ПК) економічних задач за допомогою прикладних програм. 

В результаті вивчення курсу  студенти повинні 

знати: 

суть, призначення автоматизованих  інформаційних систем (АІС), автоматизованих 

інформаційних технологій  (АІТ); 

структуру АІС, принципи їх побудови і функціонування; 

сучасні підходи до проєктування і впровадження АІС на підприємствах; 

конкретні реалізації АІС, перспективи  їх розвитку; 

вміти: 

виявляти знання та розуміння проблем предметної області, основ функціонування 

сучасної економіки на мікрорівні;  

застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних 

задач;  

застосовувати комп’ютерні технології та програмне забезпечення з обробки даних для 

вирішення економічних завдань, аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів;  
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прогнозувати на основі стандартних теоретичних та економетричних моделей соціально-

економічні процеси;  

виявляти проблеми економічного характеру при аналізі конкретних ситуацій, 

пропонувати способи їх вирішення, формулювати певні висновки. 

Самостійна робота студентів включає знайомство з літературою, підготовку до 

лабораторних робіт,  виконання індивідуальних домашніх завдань, роботу на  ПК. 

 

4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною 

 

       5. Зміст навчальної дисципліни 

 

     6. Система оцінювання та інформаційні ресурси 

 

Види контролю: поточний; підсумковий: іспит  спец. 051 денної і заочної ф. н. 

          

Нарахування балів 

Інформаційні ресурси 

 

            7. Політика навчальної дисципліни 

Політика всіх навчальних дисциплін в ОНАХТ є уніфікованою та визначена з 

урахуванням законодавства України, вимог ISO 9001:2015, «Положення про академічну 

доброчесність в ОНАХТ» та «Положення про організацію освітнього процесу». 

 

 

 
 
 

 Викладач  ПІДПИСАНО____  Лобоцька Л.Л. 
                 підпис 

 

 

 Завідувач кафедри __ПІДПИСАНО__   Павлов О.І. 
                  підпис 

 

 
 

 
 
 

http://kaf.ep.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/rp/lobotska/rp-informaciyni-sistemy-lobotska.pdf
http://kaf.ep.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/rp/lobotska/rp-informaciyni-sistemy-lobotska.pdf
http://kaf.ep.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/rp/lobotska/rp-informaciyni-sistemy-lobotska.pdf
http://kaf.ep.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/rp/lobotska/rp-informaciyni-sistemy-lobotska.pdf
http://kaf.ep.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/rp/lobotska/rp-informaciyni-sistemy-lobotska.pdf
http://kaf.ep.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/rp/lobotska/rp-informaciyni-sistemy-lobotska.pdf
http://kaf.ep.onaft.edu.ua/wp-content/uploads/rp/lobotska/rp-informaciyni-sistemy-lobotska.pdf
https://onaft.edu.ua/download/dqcc/ONAFT_policy.pdf
https://ontu.edu.ua/download/pubinfo/Code-of-Academic-Integrity-ONUT.pdf
https://ontu.edu.ua/download/pubinfo/Code-of-Academic-Integrity-ONUT.pdf
https://ontu.edu.ua/download/pubinfo/Provision-educat-process-ONUT.pdf

