
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану
освітньо-професійної програми Інформаційні системи та технології

                                                                                             (назва)

Освітнього рівня  бакалавр з інформаційних систем та технологій

Спеціальності        122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Галузь знань          12 Інформаційні технології

1. Назва освітньої компоненти   Ознайомча практика
                                                                 (назва дисципліни)

2. Тип  основна, вибіркова (вказати) : основна                                                                                                                                         

3. Обсяг:
Кредитів ECTS Годин

За видами занять:

Лекцій Семінар
Практичних

занять
Лабораторних

занять
Самостійна
підготовка

3 90 90
4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі

Освітні
компоненти, які

передують
вивченню

1. Вступ до спеціальності.
2. Електронні бази та бібліотеки за спеціальністю.
3. Системи розподілу інформації.
4. Теорія інформаційних процесів та систем.
5. Основи інформаційних технологій.
6. Архітектура інформаційних систем.
7. Пошукові системи та користування ними.

Освітні
компоненти для
яких є базовою

1. Інформаційні мережі.
2. Моделювання інформаційних систем.

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців:
Компетенції відповідно до ООП

ПП17.  Здатність  до  оволодіння  сучасними  перспективними  компонентами  та  засобами  інфокомунікаційних  технологій,  створення
інтелектуальних  сервісів  обробки  інформації,  використання  прогресивних  інфокомунікаційних  технологій  для  аналізу  та  прийняття  рішень,
технологій побудови розподілених обчислювальних систем та корпоративних інфокомунікаційних систем. 



Компетенції відповідно до вимог роботодавців
Створювати та супроводжувати інформаційну систему.
Складати технічне завдання на розробку інформаційної системи.
Проводити збір інформації для моделювання предметної області проекту та вимог системи.

6. Результати навчання відповідно до ОПП
ПРН3. Здатність  використовувати: базові знання інформатики,  операційних систем й сучасних ІСТ, навички програмування та застосування
програмних  засобів,  безпечної  роботи  в  комп'ютерних  мережах,  уміння  створювати  бази  даних,  використовувати  інтернет-ресурси  та
демонструвати  уміння  розробляти  алгоритми  та  комп’ютерні  програми  на  мовах  високого  рівня  та  технологій  об’єктно-орієнтованого
програмування для реалізації задач проектування та використання ІСТ.  

7. План вивчення освітньої компоненти

Змістовний
розділ 

Вид
заняття

Тема Знати Вміти План заняття
Лекція,

методична
розробка

Побудова та функціонування інформаційних систем
Самос-
тійна

робота

Тема 1. Методи і
принципи

системного
дослідження

Основні підходи до опису 
інформаційних систем. 
Якісний, кількісний, 
теоретико-множинний 
методи опису систем.

Застосовувати різні 
підходи для опису 
інформаційних систем.

http://www.dut.edu.ua/
uploads/
p_182_58009402.pdf

http://
www.dut.edu.

ua/uploads/
p_182_58009

402.pdf

Тема 2.
Законодавство та
стандартизація

сфери ІТ

Основні закони України, які 
стосуються сфери ІТ. 
Міжнародні стандарти, які є 
визначними у сфері ІТ.

Дотримуватись законів 
України та розуміти 
основні стандарти 
інформатизації.

http://www.dut.edu.ua/
uploads/
p_182_58009402.pdf

http://
www.dut.edu.

ua/uploads/
p_182_58009

402.pdf
Тема 3.

Інформаційні
технології
обробки та

аналізу даних

Функції, склад та можливості
електронних таблиць.
Принципи організації роботи
та застосування; експорт 
електронних таблиць.

Обробляти дані, подані в 
табличній формі, 
створювати, обробляти 
найпростіші бази даних за 
допомогою електронних 
таблиць; використовувати 
сучасні інформаційні 
технології для пошуку 
інформації при рішення 
задач за фахом.

http://www.dut.edu.ua/
uploads/
p_182_58009402.pdf

http://
www.dut.edu.

ua/uploads/
p_182_58009

402.pdf
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Тема 4. Засоби
створення

сучасних Web-
сайтів

Основні інструменти 
створення та підтримки 
ефективної роботи Web-
сайтів.

Створювати, 
конфігурувати та 
підтримувати ефективну 
та безперебійну роботу 
Web-сайту.

http://www.dut.edu.ua/
uploads/
p_182_58009402.pdf

http://
www.dut.edu.

ua/uploads/
p_182_58009

402.pdf
8. Мова вивчення освітньої компоненти

Українська.
9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти

1. Сторчак К.П. Основи інформаційних технологій: Навчальний посібник / Сторчак К.П., Тушич А.М., Ткаленко О.М., Чорна В.М., Миколайчук
В.Р. – К.: ДУТ, 2019. – 148 с.
2. В.В. Литвин, Н.Б.Шаховська «Проектування інформаційних систем» Навчальний посібник, «Могнолія 2006» Львів 2017, -380 с. 
3. Сенів М.М. Безпека програм та даних: навч. посібник / М.М. Сенів, В.С. Яковина. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 256 с.
4. Дудикевич В.Б. Захист засобів і каналів телефонного зв’язку: навч. посібник / В.Б. Дудикевич, В.В. Хома, Л.Т. Пархуць. – Львів: Видавництво
Львівської політехніки, 2012. – 212 с.
5. Pianykh B. Ye. Electric and electronic circuit theory. Electric circuits: manual /: B.Ye. Pianykh, E.G. Aznakayev, M.S. Bidnyi. – K.: NAU, 2015. – 244 p.

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою
Залік.

11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти
Матеріально-технічне забезпечення та програмне забезпечення відповідно бази проходження практики.
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