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І. Опис навчальної дисципліни  

Найменування 

показників 

Галузь знань, спеціальність,  

освітньо-професійна програма, 

освітній рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Денна форма навчання  

Галузь знань: 07 Управління та 

адміністрування,  

 

071 Облік і оподаткування 

Облік і оподаткування  

 

 

Освітній рівень:  

Магістр  

Нормативна 

Рік навчання – 1-ий  

Кількість годин – 120  

Семестр 1-ий_ 

Лекції 16 год.  

Лабораторні 30 год.  

Кількість кредитів – 4  

Самостійна робота 66 год.  

Консультації  8 год.  

ІНДЗ: немає Форма контролю: залік  

Мова навчання Українська 

 
ІІ. Інформація про викладача  

 

Прізвище, ім’я, по батькові – Шматковська Тетяна Олександрівна 

Науковий ступінь – кандидат економічних наук 

Вчене звання – доцент 

Посада – доцент кафедри обліку і оподаткування 

Контактна інформація: +38-03322-2-421-45, Shmatkovska.Tetyana@vnu.edu.ua 

Дні занять: http://194.44.187.20/cgi-bin/timetable.cgi 

 

ІІІ. Опис дисципліни  

 

1. Анотація курсу. 

Силабус освітнього компонента Сучасні інформаційні та комунікаційні технології у 

професійній діяльності складений відповідно до навчального плану підготовки магістрів 

спеціальності 071 Облік і оподаткування освітньої програми Облік і оподаткування.  

Дисципліна Сучасні інформаційні та комунікаційні технології у професійній діяльності 

спрямована на формування у студентів магістратури відповідних спеціальностей системи 

знань, умінь і практичних навиків роботи у сучасних інформаційних системах, що 

використовуються для забезпечення процесів автоматизації в професійній діяльності 

відповідно до профілю навчання здобувачів освіти другого (магістерського) рівня.  

 

2. Пререквізити. Постреквізити. 

2.1. Пререквізити. Передумовами вивчення даної дисципліни є освітні компоненти 

освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів 

вищої освіти. Також дана освітня компонента взаємопов’язана і взаємодоповнює такі 

дисципліни, що вивчаються на рівні магістратури, як Бухгалтерський облік в управлінні 
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підприємством, Адміністрування податків (вітчизняний і міжнародний контексти), що 

вкладатимуться одночасно із зазначеною ОК у першому семестрі першого року навчання 

здобувачів освіти магістерського рівня.  

2.2. Постреквізити. Представлена дисципліна сприятиме комплексному засвоєнню 

навчального матеріалу, що передбачений до вивчення здобувачами освіти другого 

(магістерського) рівня та формуванню відповідних навиків та вмінь роботи у спеціалізованих 

програмних продуктах. Зокрема, вивчення даної освітньої компоненти сприятиме кращому 

засвоєнню знань та є передумовою для вивчення таких дисциплін як Організація обліку, 

контролю, аналізу та оподаткування, Консалтинг в сфері обліку, аналізу, аудиту та 

оподаткування, Організація і методика аудиту.  

 

3. Мета і завдання навчальної дисципліни. 

Метою освітнього компонента Сучасні інформаційні та комунікаційні технології у 

професійній діяльності є формування системи наукових знань, практичних вмінь і навичок 

щодо організації і ведення обліково-аналітичного процесу та операцій щодо оподаткування в 

умовах функціонування сучасних інформаційно-комунікаційних систем та технологій; 

опрацювання питань побудови інформаційної системи підприємства, як основи організації і 

функціонування обліково-аналітичної роботи та операцій щодо оподаткування; засвоєння 

методики формування операцій щодо забезпечення автоматизації обліково-аналітичної 

діяльності та оподаткування; реалізації їх раціонального інформаційного, технічного, 

програмного, ергономічного та організаційного забезпечення.  

Основними завданнями вивчення освітнього компонента Сучасні інформаційні та 

комунікаційні технології у професійній діяльності є набуття практичних вмінь та навиків 

щодо використання сучасних систем обробки обліково-економічної інформації з метою 

забезпечення організації і ведення обліку, контролю і оподаткування в умовах 

функціонування сучасних технологій; застосування практичних навиків роботи з сучасними 

програмними продуктами для забезпечення автоматизації як окремих ділянок, так і всієї 

сукупності операцій щодо обліково-аналітичного процесу на підприємствах; застосовування 

необхідного інформаційного, технічного, програмного та організаційного забезпечення 

сучасної автоматизованої системи обліку, аналізу, контролю та оподаткування у прикладній 

діяльності з метою реалізації процесу консультування менеджерсько-управлінського 

персоналу для прийняття вдалих оперативних та стратегічних управлінських рішень.  

 

4. Результати навчання (компетентності). 

При вивченні освітнього компонента Сучасні інформаційні та комунікаційні технології 

у професійній діяльності відповідно до освітньої програми здобувач освіти набуває таких 

компетентностей.  

 

 

 

 

 



Спеціальність 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

Спеціальні (фахові) 

компетентності (СК)  
Результати навчання  

1 2 3 4 

071 – Облік і 

оподаткування 

ЗК03. Навички 

використання 

інформаційних і 

комунікаційних 

технологій (Тема 

4, 5, 6, 7).  

ЗК06. Здатність 

до пошуку, 

оброблення та 

аналізу 

інформації з 

різних джерел 

(Тема 3).  

СК01. Здатність формувати 

та використовувати облікову 

інформацію для прийняття 

ефективних управлінських 

рішень на всіх рівнях 

управління підприємством в 

цілях підвищення 

ефективності, 

результативності та 

соціальної відповідальності 

бізнесу (Тема 4, 5, 6). 

СК09. Здатність 

здійснювати діяльність з 

консультування власників, 

менеджменту підприємства 

та інших користувачів 

інформації у сфері обліку, 

аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування (Тема 1, 2, 3, 

7).  

ПР02. Знати теорію, методику і 

практику формування облікової 

інформації за стадіями 

облікового процесу і контролю 

для сучасних і потенційних 

потреб управління суб’єктами 

господарювання з урахуванням 

професійного судження (Тема 4, 

5, 6, 7).  

ПР05. Володіти інноваційними 

технологіями, обґрунтовувати 

вибір та пояснювати 

застосовування нової методики 

підготовки і надання облікової 

інформації для потреб 

управління суб’єктом 

господарювання (Тема 1, 2, 3, 7).  

ПР14. Обґрунтовувати вибір і 

порядок застосування 

управлінських інформаційних 

технологій для обліку, аналізу, 

аудиту та оподаткування в 

системі прийняття 

управлінських рішень з метою їх 

оптимізації. (Тема 3).  

 

5. Програма навчальної дисципліни.  

Змістовий модуль 1. Формування обліково-аналітичної інформації для прийняття 

ефективних управлінських рішень з використанням сучасних інформаційних та 

комунікаційних технологій.  

Тема 1. Поняття, класифікація та вибір сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій в професійній діяльності. Поняття та призначення сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій. Класифікація та вибір інформаційно-комунікаційних систем 

бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту. Поняття та призначення комп’ютерних 

обчислювальних мереж. Комп’ютерні обчислювальні мережі банківських установ. Загальні 

принципи та підходи до організації комп’ютерних систем бухгалтерського обліку, аналізу та 

оподаткування в системі прийняття управлінських рішень.  

Тема 2. Загальні засади методики оброблення та аналізу інформації із 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій для сучасних і потенційних 

потреб управління суб’єктами господарювання. Оброблення та аналіз інформації з 

використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Інформаційні потреби 

управлінського апарату суб’єктів господарювання для прийняття ефективних управлінських 

рішень. Вибір застосовування інформаційних технологій для обліку, аналізу, аудиту та 

оподаткування в системі прийняття управлінських рішень з метою їх оптимізації. 

Інформаційно-комунікаційні програмні продукти в системі підготовки і надання облікової 

інформації для сучасних і потенційних потреб управління суб’єктами господарювання.  



Тема 3. Комп’ютеризація процедур аналізу, аудиту та внутрішнього контролю в 

системі пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних інформаційних джерел. 

Поняття, призначення та алгоритм проведення аудиту в комп’ютерному середовищі. 

Організація аудиту в комп’ютерному середовищі.. Вибір і порядок застосування сучасних 

інформаційних технологій для аналізу, аудиту та оподаткування в системі прийняття 

управлінських рішень з метою їх оптимізації.  

Змістовий модуль 2. Застосування прикладних інформаційно-комунікаційних 

технологій для обліку, аналізу, аудиту та оподаткування в системі прийняття 

управлінських рішень з метою їх оптимізації.  

Тема 4. Формування та використання облікової інформації щодо автоматизації 

обліку, аналізу і контролю основних засобів з використанням сервісних можливостей 

сучасних програмних продуктів. Основні складові поточного програмного продукту та їх 

призначення. Константи та їх призначення в програмі. Порядок роботи з константами. 

Довідники та їх призначення в програмі. Порядок роботи з довідниками. Склад та 

призначення документації щодо автоматизації обліку і контролю основних засобів та НМА в 

програмному продукті, що вивчається. Введення в експлуатацію основних засобів та НМА в 

програмі. Нарахування амортизації основних засобів та НМА в програмі. Списання основних 

засобів та НМА в програмному продукті, що вивчається.  

Тема 5. Формування та використання облікової інформації щодо автоматизації 

обліку, аналізу і контролю праці, заробітної плати та розрахункових операцій у 

сучасних програмних продуктах в цілях підвищення результативності бізнесу. 

Автоматизація обліку безготівкових операцій на розрахунковому рахунку. Характеристика 

та призначення документів щодо автоматизації безготівкового руху грошових коштів в 

програмі, що вивчається. Автоматизація обліку операцій з готівкою. Характеристика та 

призначення документів щодо автоматизації обліку операцій з готівкою в програмному 

продукті, що вивчається. Склад та призначення документів щодо автоматизації обліку 

оплати праці в програмі, що вивчається. Автоматизація кадрового обліку в програмі. 

Автоматизація обліку нарахування оплати праці в програмі. Автоматизація обліку виплати 

заробітної плати та відображення її в облікових реєстрах.  

Тема 6. Формування та використання облікової інформації щодо автоматизації 

обліку, аналізу і контролю матеріальних цінностей, виробництва та руху готової 

продукції у сучасних програмних продуктах в цілях підвищення результативності 

бізнесу. Склад та призначення документів щодо автоматизації обліку оприбуткування ТМЦ в 

програмі. Склад та призначення документів щодо автоматизації обліку процесу виробництва 

в програмі. Склад та призначення документів щодо автоматизації обліку процесу реалізації 

ТМЦ та готової продукції в програмі.  

Тема 7. Консультування менеджменту підприємства за результатами автоматизації 

процесу формування фінансової звітності у сучасних програмних продуктах. Формування 

документації щодо зведеного обліку в програмному продукті, що вивчається. Закриття 

облікового періоду в програмному продукті, що вивчається. Призначення та порядок 

формування звітності в програмному продукті, що вивчається. Консультування менеджменту 

підприємства за результатами автоматизації процесу формування фінансової звітності в 

сучасних програмних продуктах.  



6. Освітня карта навчальної дисципліни (побудована для спеціальності 071 Облік і оподаткування).  
 

Назви змістових модулів і тем 

Формування 

компетентностей та 

програмних результатів 

навчання 

Рекомен-

довані 

джерела 

Кіль-

кість 

годин 

Вид навчальної 

діяльності 
Форми і методи навчання 

Оцінюва

ння 

роботи, 

бали 
ЗК СК ПРН 

Змістовий модуль 1. Формування обліково-аналітичної інформації для прийняття ефективних управлінських рішень з використанням сучасних 

інформаційних та комунікаційних технологій 

Тема 1. Поняття, класифікація та 

вибір сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій в 

професійній діяльності 

 СК09 ПР05 

 

[1–26] 2  Лекція Лекція-візуалізація, презентація – 

4  
Лабораторне 

заняття 

Тестові завдання. 
Доповіді та презентації 2 

8  
Самостійна 

робота 

Самостійна робота з навчально-
методичною літературою: 

виконання завдань  
2 

1  Консультація х – 

Тема 2. Загальні засади методики 

оброблення та аналізу інформації 

із використанням інформаційно-

комунікаційних технологій для 

сучасних і потенційних потреб 

управління суб’єктами 

господарювання 

 СК09 

 

ПР05 

 

 

[1–26] 2  Лекція Лекція-візуалізація – 

4  
Лабораторне 

заняття 

Тестові завдання. 
Розв’язування задач в 

програмному середовищі.  
Есе. 

Доповіді та презентації 

2 

10  
Самостійна 

робота 

Самостійна робота з навчально-
методичною літературою: 

виконання завдань  
2 

1  Консультація х – 

Тема 3. Комп’ютеризація процедур 

аналізу, аудиту та внутрішнього 

контролю в системі пошуку, 

оброблення та аналізу інформації з 

різних інформаційних джерел 

ЗК06 СК09 ПР05 

ПР14 

[1–26] 2  Лекція Лекція-візуалізація – 

4 
Лабораторне 

заняття 

Тестові завдання. 
Робота в програмних 

продуктах. Есе. 
Доповіді та презентації 

3 

10  
Самостійна 

робота 

Самостійна робота з навчально-
методичною літературою: 

виконання завдань  
3 

1  Консультація х – 

Поточний контроль змістового модуля 1 

Практичні заняття 7 

Самостійна робота 7 

Контрольна робота 1 30 



Змістовий модуль 2. Застосування прикладних інформаційно-комунікаційних технологій для обліку, аналізу, аудиту та оподаткування в системі 
прийняття управлінських рішень з метою їх оптимізації 

Тема 4. Формування та 

використання облікової інформації 

щодо автоматизації обліку, аналізу 

і контролю основних засобів з 

використанням сервісних 

можливостей сучасних 

програмних продуктів  

ЗК03 СК01 
 

ПР02 
 
 

[1–26] 2  Лекція Лекція-візуалізація – 

4  
Лабораторне 

заняття 

Тестові завдання. 
Кейси в програмних продуктах. 

Доповіді та презентації 
3 

8  
Самостійна 

робота 

Самостійна робота з навчально-
методичною літературою: 

виконання завдань  
3 

1  Консультація х – 

Тема 5. Формування та 

використання облікової інформації 

щодо автоматизації обліку, аналізу 

і контролю праці, заробітної плати 

та розрахункових операцій у 

сучасних програмних продуктах в 

цілях підвищення результативності 

бізнесу 

ЗК03 СК01 
 

ПР02 
 
 

[1–26] 4  Лекція Лекція-візуалізація, презентація – 

4  
Лабораторне 

заняття 

Виконання самостійної роботи. 

Кейси в програмних продуктах. 

Доповіді та презентації 

3 

10  
Самостійна 

робота 

Самостійна робота з навчально-

методичною літературою: 

виконання завдань та розв’язок 

практичних завдань 

3 

1  Консультація х – 

Тема 6. Формування та 

використання облікової інформації 

щодо автоматизації обліку, аналізу 

і контролю матеріальних 

цінностей, виробництва та руху 

готової продукції у сучасних 

програмних продуктах в цілях 

підвищення результативності 

бізнесу 

ЗК03 СК01 
 

ПР02 
 
 

[1–26] 2  Лекція Лекція-візуалізація – 

6  
Лабораторне 

заняття 

Експрес- опитування. Кейси в 
програмних продуктах. 

Тестування 
3 

10  
Самостійна 

робота 

Самостійна робота з навчально-
методичною літературою: 

виконання завдань  
3 

2  Консультація 
х 

– 

Тема 7. Консультування 

менеджменту підприємства за 

результатами автоматизації процесу 

формування фінансової звітності у 

сучасних програмних продуктах  

ЗК03 СК09 
 

ПР05 
ПР02 

 

[1–26] 2  Лекція Лекція-візуалізація – 

4  
Лабораторне 

заняття 

Тестові завдання. 
Кейси в програмних продуктах.  

Доповіді та презентації 
4 

10  
Самостійна 

робота 

Самостійна робота з навчально-

методичною літературою: 

виконання завдань  

4 

1  Консультація х – 

Поточний контроль змістового модуля 2 
Практичні заняття 13 
Самостійна робота 13 

Контрольна робота 2 30 
Загальна кількість балів 100 

 



7. Завдання для самостійного опрацювання.  

№ 

з/п 
Тема 

Кількість 

годин 

1 
Тема 1. Поняття, класифікація та вибір сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій в професійній діяльності  
8 

2 
Тема 2. Загальні засади методики оброблення та аналізу інформації із 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій для сучасних і 

потенційних потреб управління суб’єктами господарювання  
10 

3 
Тема 3. Комп’ютеризація процедур аналізу, аудиту та внутрішнього контролю 

в системі пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних інформаційних 

джерел  
10 

4 
Тема 4. Формування та використання облікової інформації щодо автоматизації 

обліку, аналізу і контролю основних засобів з використанням сервісних 

можливостей сучасних програмних продуктів  
8 

5 
Тема 5. Формування та використання облікової інформації щодо автоматизації 

обліку, аналізу і контролю праці, заробітної плати та розрахункових операцій 

у сучасних програмних продуктах в цілях підвищення результативності бізнесу 
10 

6 

Тема 6. Формування та використання облікової інформації щодо автоматизації 

обліку, аналізу і контролю матеріальних цінностей, виробництва та руху 

готової продукції у сучасних програмних продуктах в цілях підвищення 

результативності бізнесу  

10 

7 
Тема 7. Консультування менеджменту підприємства за результатами 

автоматизації процесу формування фінансової звітності у сучасних програмних 

продуктах  
10 

Усього годин 66 

 

Питання та завдання для самостійної роботи визначені відповідними темами курсу й 

регламентуються методичними рекомендаціями до виконання самостійної роботи, розміщені 

за посиланням: https://bit.ly/3InyQN9 

 

ІV. Політика оцінювання 

 

Основні принципи організації поточного й підсумкового контролю знань студентів 

розкриті у Положенні про поточне та підсумкове оцінювання знань студентів ВНУ імені Лесі 

Українки (https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-02/Polozhennia_orhanizatsiiu_provedennia_ 

%20pot__kontroliu_u_formikompiuternoho_testuvanni.pdf). 

Політика викладача щодо студента ґрунтується на засадах ефективної співпраці. 

Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. Студенти зобов’язані 

дотримуватись термінів, визначених для виконання усіх видів письмових робіт, 

передбачених курсом, заздалегідь повідомляти викладача про відсутність на занятті. 

Пропущені заняття відпрацьовувати під час консультацій. Через об’єктивні причини 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування, індивідуальний план навчання) навчання може 

відбуватись в онлайн формі з використанням системи Moodle, Office 365 за погодженням із 

керівником курсу. 

Під час вивчення навчальної дисципліни при поточному контролі оцінюванню 

підлягають результати навчання, що виявляються через продемонстровані здобувачем 

знання та набуті уміння й навички, а саме:  

– за роботу на навчальних заняттях;  

– за виконання підсумкових контрольних робіт; 

– за виконання завдань самостійної роботи. 

Під час проведення підсумкових контрольних робіт передбачене оцінювання 

результатів навчання, які здобувач набув після опанування навчального матеріалу змістового 

модуля. Передбачено 2 підсумкові контрольні роботи, які можуть проводитися у формі:  

− письмового тестування;  

https://bit.ly/3InyQN9
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-02/Polozhennia_orhanizatsiiu_provedennia_%20%20pot__kontroliu_u_formikompiuternoho_testuvanni.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-02/Polozhennia_orhanizatsiiu_provedennia_%20%20pot__kontroliu_u_formikompiuternoho_testuvanni.pdf


− комп’ютерного тестування (з використанням платформи Moodle);  

− письмових відповідей на теоретичні питання  

– розв’язування практичних завдань, практичних ситуацій (кейсів). 

Підсумкові контрольні роботи можуть бути проведені в синхронному режимі (як 

аудиторна контрольна робота) або асинхронному режимі (наприклад, засобами платформи 

Moodle).  

Викладач завчасно інформує здобувачів про терміни проведення, зміст та форму 

підсумкових контрольних робіт. 

Політика викладача щодо зарахування результатів формальної, неформальної та 

інформальної освіти. Результати навчання, здобуті шляхом формальної, неформальної 

та/або інформальної освіти, визнаються у ВНУ імені Лесі Українки на основі Положення про 

визнання результатів навчання, отриманих у формальній, неформальній т/або інформальній 

освіті у ВНУ імені Лесі українки (https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-

02/Polozhennia_%20vyznannia_rezultativ_ navchannia_formalnii.pdf). 

Визнання результатів навчання, отриманих у формальній освіті, можливе: під час 

переведення студента з іншого навчального закладу; під час поновлення студента на 

навчання до ВНУ імені Лесі Українки; за результатами навчання в рамках програм 

академічної мобільності, програм «Подвійний диплом»; за результатами навчання, 

здобутими з використанням елементів дуальної освіти; під час здобуття студентом ступеня 

вищої освіти у двох і більше навчальних закладах або ОПП. 

Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній освіті, 

визнаються шляхом валідації.  

Визнанню можуть підлягати такі результати навчання, отримані в неформальній освіті, 

які за тематикою, обсягом вивчення та змістом відповідають як освітньому компоненту 

загалом, так і його окремому розділу, темі (темам), індивідуальному завданню, контрольній 

роботі тощо, які передбачені програмою (силабусом) навчальної дисципліни. 

Здобувачі вищої освіти мають право на визнання результатів навчання в неформальній 

та інформальній освіті (курси навчання в центрах освіти, курси інтенсивного навчання, 

семінари, конференції, олімпіади, конкурси наукових робіт, літні чи зимові школи, бізнес-

школи, тренінги, майстер-класи, наукові публікації, науково-дослідна робота, робота у 

наукових гуртках, індивідуальні завдання, що поглиблюють навчальний матеріал навчальної 

дисципліни, тощо) в обсязі, що загалом не перевищує 10% від загального обсягу кредитів, 

передбачених ОПП. У межах навчального року на другому (магістерському) рівні вищої 

освіти – не більше ніж 5 кредитів. 

Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній освіті, 

відбувається в семестрі, що передує семестру початку вивчення освітнього компонента, або 

першого місяця від початку семестру, враховуючи ймовірність непідтвердження здобувачем 

результатів такого навчання. 

Політика щодо академічної доброчесності. Жодні форми порушення академічної 

доброчесності не толеруються. Списування під виконання практичних завдань, 

індивідуальної самостійної роботи студента та підготовки презентацій, заборонені. 

Вимоги до академічної доброчесності визначаються Положенням про систему 

запобігання та виявлення академічного плагіату у науково-дослідній діяльності здобувачів 

вищої освіти і науково-педагогічних працівників ВНУ імені Лесі Українки 

(https://ra.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/Polozhennya-pro-zapobigannya-plagiatu.pdf). 

Політика щодо дедлайнів та перескладання. Терміни виконання практичних робіт, 

самостійної роботи викладач повідомляє на перших заняттях з дисципліни або прописує на 

інтернет-платформі курсу. Письмові роботи, які виконуватимуться з порушенням термінів 

без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. Терміни ліквідації академічної 

заборгованості визначає розклад заліково-екзаменаційної сесії.  

 

 

https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-02/Polozhennia_%20vyznannia_rezultativ_%20navchannia_formalnii.pdf
https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-02/Polozhennia_%20vyznannia_rezultativ_%20navchannia_formalnii.pdf
https://ra.vnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/03/Polozhennya-pro-zapobigannya-plagiatu.pdf


V. Підсумковий контроль  

 

Форма підсумкового семестрового контролю – залік. 

Якщо студент успішно виконав запропоновані викладачем завдання й отримав 

підсумкову семестрову оцінку не меншу, ніж 60 балів, то за згодою студента вона може бути 

зарахована як підсумкова оцінка з навчальної дисципліни. У випадку незадовільної 

підсумкової семестрової оцінки, або за бажанням підвищити рейтинг, студент може добрати 

бали на заліку, виконавши певний вид робіт (здати одну із тем, перездати якусь тему, 

виконати практичні завдання, написати підсумковий тест). 

За умови дистанційного проходження курсу залік може складатись он-лайн у вигляді 

тестів у системі Moodle / Teams тощо.  

 

VI. Шкала оцінювання  

 

Оцінка в балах за всі види навчальної діяльності Оцінка 

90 – 100 

Зараховано 

82 – 89 

75 - 81 

67 -74 

60 - 66 

1 – 59 Незараховано 

 

VІI. Рекомендована література та інтернет-ресурси  

 

Основна 

1. Гайдаржи В. І., Ізварін І. В. Бази даних в інформаційних системах. Видавництво 

Університет «Україна». 2018. 418 с.  
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