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Консультації з питань 
навчання по дисципліні 

відбуваються  

Консультації в день проведення практичних занять (за 
попередньою домовленістю). Також можливі онлайн 
консультації у Zoom, MS Teams. 

Сторінка курсу  https://econom.lnu.edu.ua/course/navchalna-praktyka-z-ikt 
Інформація про 

дисципліну  
Навчальна практика з інформаційних і комунікаційних 
технологій триває 2 тижні (90 годин), що складає 3 кредити (за 
Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS) та 
відповідає вимогам графіку навчального процесу і навчальному 
плану підготовки фахівців зі спеціальності 075 «Маркетинг» 
(освітня програма «Маркетинг») першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти рівня освіти. 

Коротка анотація 
дисципліни  

«Навчальна практика з інформаційних і комунікаційних 
технологій» посідає важливе місце у процесі фахової 
підготовки бакалавра з маркетингу, оскільки під час практики 
студенти доповнюють  набуті теоретичні знання практичними 
навичками роботи з інформаційними і комунікаційними 
технологіями. 

Мета та цілі дисципліни Метою та цілями навчальної практики з інформаційних і 
комунікаційних технологій є поглиблення, закріплення та 
доповнення одержаних теоретичних знань з курсу 
“Інформаційні і комунікаційні технології”, набуття навиків 
практичної роботи з великими масивами економічної 
інформації, розвиток навичок самостійного опрацювання 
конструкцій систем обробки даних, набуття досвіду роботи з 
програмним забезпеченням консолідації економічної 
інформації. 



Література для 
вивчення дисципліни  

Основна: 
1. Прийма С.С. та ін. Лабораторний практикум з курсу 
«Інформаційні і комунікаційні технології» для студентів 
першого курсу економічного факультету Львівського 
національного університету імені Івана Франка / Прийма С.С., 
Міщук Н.В., Мельник Н.Б., Завада О.П., Голубник О.Р., Когут 
М.П. Економічний факультет ЛНУ імені Івана Франка, 2021. 
С.70. 
Допоміжна: 
2. Кучерява Т.О., Сільченко М.В., Шабаліна І.В. Інформатика 
та комп'ютерна техніка: активізація навчання. Практикум для 
індивід. роботи. К.: КНЕУ, 2008. 432 с. 
3. Твердохліб І.П. Методичні рекомендації до виконання 
лабораторних робіт. Тема ”Розподілені бази даних”. Львів: 
ЛНУ, 2012. 172с.  
4. Гайдаржи В.І., Игорь Ізварін І.В. Бази даних в 
інформаційних системах. Університет "Україна". 2018. 418 с. 
5. Інтернет-ресурси. 

Обсяг курсу  Загальний обсяг: 90 годин. З них 56 год. аудиторних занять 
(практичних робіт) і 34 год. самостійної роботи. 

Очікувані результати 
навчання  

Після завершення цього курсу студент буде:   
Знати:  

- програмне забезпечення сучасних інформаційних і 
комунікаційних технологій; 

- засоби сучасних систем управління базами даних для 
опрацювання структурованих масивів економічної інформації. 
Вміти: 

- використовувати різноманітні інструментальні (програмні) 
засоби роботи з базами даних; 

- використовувати можливості та ресурси локальних і 
глобальних комп’ютерних мереж; 

- створювати, коригувати та будувати запити до масивів 
економічної інформації, будувати результатні звіти; 

- виконувати збір і аналіз інформації для подальшого 
опрацювання інформації у навчанні та науковій роботі.  

Ключові слова  Інформація, інформаційні ресурси, дані, технології, операційна 
система, прикладні програми, аналіз даних, мережеві 
технології, інтернет.  

Формат курсу  Очний, дистанційний. Проведення практичних робіт і 
консультацій. 

Теми 1. Вступ. Ознайомлення з основними завданнями практики. 
2. Створення бази даних заданої предметної області згідно 

індивідуального варіанту. 
3. Опис структури реляційної БД за допомогою таблиць.  
4. Встановлення зв’язків між таблицями.  
5. Побудова аналітичних запитів до інформації в базі даних. 
6. Створення форм для перегляду та пошуку інформації. 
7. Формування підсумкової відомості. 
8. Створення презентації про результати виконання 

індивідуального завдання для захисту практики. 
9. Оформлення друкованого звіту про проходження 

навчальної практики. 



Підсумковий контроль, 
форма  

Диференційований залік. 

Пререквізити  Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з 
дисципліни «Інформаційні і комунікаційні технології», 
достатніх для сприйняття категоріального апарату 
інформаційно-комунікаційних технологій та ефективного 
застосування сучасних інформаційних технологій для 
розв’язання задач у процесі навчання та роботі за фахом.     

Навчальні методи та 
техніки, які будуть 

використовуватися під 
час викладання курсу  

Індивідуальні завдання, консультації.  
  

Необхідне обладнання 

Комп’ютер з офісною програмою Microsoft Office версії Access 
2021, Access 2019, Access 2016, Access 2013 або Access для 
Microsoft 365, сервіс збереження файлів OneDrive, 
корпоративний простір Office 365.   

Критерії оцінювання 
(окремо для кожного 

виду навчальної 
діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним співвідношенням:   
‑ оцінка проходження практики керівником практики – 30 

балів; 
‑ оформлення звіту з практики (рецензує керівник практики) – 

20 балів; 
‑ оцінка захисту практики (оцінює комісія) – 50. 
Підсумкова максимальна кількість балів 100.  

Питання до заліку чи 
екзамену. 

Для одержання заліку студент повинен оформити звіт 
практики, який повинен містити: титульну сторінку; 
індивідуальні завдання, висновки, список використаних джерел 
та додатки. Для кожного завдання має бути вказано: номер 
варіанту, формулювання умови, опис виконання завдання, опис 
отриманих результатів у вигляді скрін-шотів. 

Опитування 
Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано 
після завершенню курсу.  

  

 


