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Мета роботи 

1 2 3 
              Семестровий модуль 1 

2 Заняття 1. Організаційна модель управління 
національним ринком ІКТ 

1. Структура органів державної влади в сфері 
ІКТ:  
− центральні та місцеві органи виконавчої 

влади; 
− органи влади зі спеціальним статусом. 

2. Спеціалізовані державні підприємства та 
установи. 

1. Розглянути структуру органів 
державної влади в сфері ІКТ 
2. Визначити спеціалізовані 
державні підприємства та установи, 
що задіяні в сфері ІКТ 
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Заняття 2.  Регуляторна модель національного 
ринку ІКТ 

1. Функції та повноваження національного 
регулятора. 

2. Принципи та методи державного 
регулювання в сфері ІКТ. 

3. Ліцензування та реєстрація учасників сфери 
ІКТ. 

1. Визначити функції та 
повноваження національного 
регулятора 
2. Розглянути принципи та методи 
державного регулювання в сфері 
ІКТ. 
3. Дослідити процес та особливості  
ліцензування та реєстрації 
учасників сфери ІКТ. 

2 Заняття 3.  Нові підходи до впровадження ІКТ 
в освіті 
1. Міжнародні рекомендації з впровадження 

ІКТ в освіті: глобальне навчання, 
підготовка, перепідготовка та підвищення 
кваліфікації: 
− міжнародні програми та проекти з 

підготовки викладачів до застосування 
ІКТ 

− міжнародні системи сертифікації з 
використання ІКТ в освіті. 

2. Альтернативні моделі отримання освіти: 
– бізнес–моделі альтернативної освіти; 
– мобільне навчання. 

3. ІКТ компетенції та професійний розвиток 
викладачів. 

4. Рамкові рекомендації ЮНЕСКО по 
структурі компетенцій викладачів. 
 

1. Дослідити міжнародні 
рекомендації з впровадження ІКТ в 
освіті: глобальне навчання, 
підготовка, перепідготовка та 
підвищення кваліфікації  
2. Дослідити міжнародні програми 
та проекти з підготовки викладачів 
до застосування ІКТ 
3. Розглянути особливості та 
можливості  альтернативних 
моделей отримання освіти  
4. Визначити переваги новітніх 
підходів до впровадження ІКТ для 
підвищення професійного розвитку 
в освіті 
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Продовження таблиці 
 

1 2 3 
2 Заняття 4. Нові види ІКТ в освіті 

1.Хмарні технології в навчанні: 
– технології впровадження хмарних 
обчислень в освіті; 
– проблеми використання хмарних обчислень 
в навчанні. 

2. Мультимедійні технології навчання:  
– цифрова грамотність та освіта; 
– компоненти програм навчання 
мультимедійній грамотності; 
– соціальні медіа та ІКТ-платформи в освіті. 

3.ІКТ у реформуванні вищої освіти:  
– он-лайн навчання; 
– спеціалізовані курси для бізнесу; 
– дистанційна освіта. 

4.Досвід впровадження відкритих 
інформаційно-комунікаційних ресурсів для 
вищої освіти та навчання протягом всього 
життя 

1. Дослідити особливості 
використання хмарних технологій в 
навчанні 
2. Розуміти проблеми використання 
хмарних обчислень в навчанні. 
3. Систематизувати власні знання 
про мультимедійні технології 
навчання 
4. Розглянути особливості, навести 
приклади та проаналізувати 
застосування соціальних медіа та 
ІКТ-платформ в освіті 
5. Визачити роль ІКТ у 
реформуванні вищої освіти 
6. Дослідити досвід впровадження 
відкритих інформаційно-
комунікаційних ресурсів для вищої 
освіти та навчання протягом всього 
життя 

 
                Семестровий модуль 2 

 
2 Заняття 5. Додатки на базі ІКТ у бізнесі 

макро- та мікрорівня 
1. Віртуальні гроші, електронні грошові 

платіжні системи. 
2. Просування товарів та послуг, PR- компанії 

та реклама. 
3. Оптимізація бізнесу – зменшення витрат на 
виробництво.  
  

1. Розуміти принципи 
функціонування віртуальних 
грошей, електронних грошових 
платіжних систем 
2. Навчитися обирати додатки на 
базі ІКТ для просування та реклами 
товарів та послуг 
3.Дослідити вплив використання 
ІКТ на зменшення витрат на 
виробництво 

2 Заняття 6. Визначення витрат на 
впровадження ІКТ у бізнесі 
1. Методологія визначення витрат на 

впровадження ІКТ у бізнесі 
− макрорівня; 
− мікрорівня; 
− використання інфраструктурних ІКТ; 
− використання ІКТ додатків. 

2. Показники ефективності використання ІКТ 
у бізнесі. 

1. Навчитися визначати витрати на 
впровадження ІКТ у бізнес на 
різних рівнях.  
2. Знати та вміти використовувати 
показники ефективності 
використання ІКТ у бізнесі.  
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2 Заняття 7. ІТ-бюджетування 

1. Поняття, структура, види та схеми реалізації 
ІТ-бюджетування суб’єктів 
підприємницької діяльності. 

2. ІТ-бюджет: складові та методи формування 

1. Визначити поняття, структуру, 
види та схеми реалізації ІТ-
бюджетування суб’єктів 
підприємницької діяльності. 
2. Навчитися складати ІТ-бюджет 
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