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А Мета і задачі дисципліни 
 Метою вивчення дисципліни «Інфокомунікації в освіті, 

науці та бізнесі» формування системи теоретичних та 
прикладних знань про сутність, категорії, поняття, механізми та 
методи забезпечення освіти, науки та бізнесу сучасними 
інформаційно-комунікаційними технологіями (ІКТ), 
впровадження ІКТ в системі безперервного навчання, 
дистанційній освіті, педагогічній та науковій діяльності, 
організаціях та установах галузей економіки, банківському 
секторі, сфері телекомунікацій, виробництва програмного 
забезпечення та обладнання, індивідуального 
працевлаштування 

Задачі дисципліни: набуття вмінь та навичок із застосування 
ІКТ у всіх видах вищої освіти, підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників,  виробничій, організаційній, освітній 
та науковій діяльності установ, підприємств, організацій  
національного та міжнародного рівня 

В Тематика дисципліни 
 ЗМ 1. Загальна характеристика сфери ІКТ:  Сутність, основні 

поняття, правове забезпечення 
ЗМ 2. ІКТ в освіті та науці 
ЗМ 3. ІКТ у бізнесі 
ЗМ 4. Бізнес-структури в сфері ІКТ  

С Стиль та методика навчання 
Організаційно-
методичні 
форми 
вивчення 

Лекції, практичні заняття 

Форми 
контролю 

Поточні контрольні опитування, модульні контрольні роботи,  
індивідуальні завдання, РР, залік 

  
D Компетентності 
Інтегральна  
компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері 
публічного управління та адміністрування або у процесі 
навчання, що передбачає проведення досліджень та/або 
здійснення інновацій та характеризується невизначеністю 
умов і вимог. 

Загальні ЗК11. Здатність управляти різнобічною комунікацією. 



компетентності СК4. Здатність представляти органи публічного управління 
та налагоджувати ефективні комунікації. 
СК10. Здатність організовувати інформаційно-аналітичне 
забезпечення управлінських процесів із використанням 
сучасних інформаційних ресурсів та технологій.  
СК15. Здатність здійснювати наукові дослідження в сфері 
публічного управління та адміністрування. 

Е Основні результати навчання 
 РН1. Знати теоретичні та прикладні засади публічної 

політики, фінансів, основ та технологій прийняття 
управлінських рішень, управління ресурсами. 
РН5. Уміти визначати пріоритетні напрями впровадження 
електронного урядування та розвитку електронної демократії. 
РН6. Використовувати методологію та інструментарій 
управління: інноваціями, ризиками, проектами, змінами, 
якістю. 
РН7. Уміти використовувати сучасні методи наукового 
пізнання і 
здійснювати наукові дослідження в сфері публічного 
управління та адміністрування. 
РН10. Уміти критично осмислювати проблеми та 
розв’язувати складні завдання у сфері публічного управління 
та адміністрування. 
РН12. Уміти використовувати сучасні інформаційні та 
комунікаційні технології у сфері публічного управління та 
адміністрування. 
РН13. Знати іноземну мову (відповідно до 
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти) 
РН14. Уміти здійснювати ефективну комунікацію в сфері 
публічного управління та адміністрування на засадах 
соціальної відповідальності, правових та етичних норм. 
РН15. Уміти використовувати інструменти електронної 
демократії в сфері публічного управління та адміністрування. 
РН17. Уміти представляти органи публічного управління й 
організації, та презентувати для широкого загалу результати 
їх діяльності. 
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