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  1. Опис навчальної дисципліни 

 
Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність/напрям, рівень 

вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 4,5 

Освітньо-професійна 

програма Управління 

навчальним закладом 

 

 

Нормативна 

(за вибором) 

 

Спеціальність/напрям: 

073 Менеджмент 

  
1-й 

 

Загальна кількість годин 

– 135  1-й 

 

18 год. 

  

16 год. 

Лабораторні 

 год. 

Самостійна робота 

83 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Однією з найважливіших особливостей кінця ХХ-го – початку ХХІ-го 

століть є перехід розвинутих країн від постіндустріального до інформаційного 

суспільства. Рівень розвитку суспільства суттєво обумовлюється рівнем 

розвитку системи освіти, тому сучасність ставить перед системою освіти нові 

завдання, пов’язані з виробленням педагогічної стратегії в умовах масової 

інформатизації навчального процесу на всіх освітніх рівнях. 

Масштаби та ефективність використання комп’ютерної техніки та 

сучасних інформаційно-комунікаційних технологій зумовлюють високі вимоги 

до рівня інформаційної культури фахівців в різних галузях знань. 

Що, у свою чергу, зумовило мету курсу  "Інформаційні технології в 

освіті та науці" – засвоєння слухачами основних методів і засобів застосування 

сучасних інформаційних технологій в освітній діяльності. 

В умовах інформатизації науки і освіти, формування глобального 

інформаційно-комунікаційного простору до рівня кваліфікації науково-

педагогічних кадрів пред'являються особливі вимоги, відповідність яким, як 

правило, не забезпечується освоєнням базового курсу інформатики і спецкурсів 

інформаційних технологій. 

 Таким чином, основними завданнями курсу є: 

– поглиблення загальної інформаційної освіти і інформаційної культури 

майбутніх викладачів, ліквідація можливих пропусків в засвоєнні базового 

курсу інформатики; 

– оволодіння сучасними методами і засобами автоматизованого аналізу і 

систематизації даних; 

– оволодіння сучасними засобами підготовки традиційних 

(«журнальних») і електронних наукових публікацій і презентацій; 

– вивчення психолого-педагогических основ технологічного навчання; 

– освоєння технологій модернізації освітніх програм на основі 

впровадження сучасних інформаційних технологій; 

– вивчення сучасних електронних засобів підтримки освітнього процесу і 



прийомів їх інтеграції з традиційними навчально-методичними матеріалами; 

– формування практичних навиків використання науково-освітніх ресурсів 

Internet в повсякденній професійній діяльності педагога.  

У результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

знати: експлуатації комп’ютерної техніки в навчальному процесі;  у 

підборі матеріалу, що потребує використання інформаційних технологій 

навчання;  створення засобів (ППЗ, ППР, електронних посібників);  робота з 

програмними засобами. 

уміти:  працювати з комп’ютером як користувачем стандартного 

програмованого забезпечення; використовувати ІКТ в навчально-виховному 

процесі; формувати в студентів культуру праці в інформаційних середовищах; 

критично оцінювати інформацію, що одержана з різних джерел інформаційного 

середовища;  володіти методиками використання ППЗ у вивченні різних 

дисциплін;  орієнтуватись у доборі засобів і методів навчання з використанням 

комп’ютерної техніки;  використовувати комп’ютерно-орієнтовані системи 

навчання фахових дисциплін;  оформляти та виготовляти фрагменти ППЗ;  

використовувати ППЗ для вивчення особистості учня й учнівських колективів;  

використовувати ППЗ для обробки психологічних, педагогічних і методичних 

досліджень;  розробляти карткові завдання для контролю знань з 

використанням сучасних інформаційних технологій навчання;  застосовувати 

на заняттях сучасні інформаційні та традиційні засоби тестової перевірки знань;  

проводити підготовку до занять з використанням інформаційних технологій 

навчання;  усувати прості неполадки в апаратних засобах комп’ютерної 

техніки. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни у студентів  згідно з ОПП 

мають бути сформовані такі компетентності: 

ЗК2. Навички використання інформаційних та комунікаційних 

технологій; 

ЗК5. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

ЗК8. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні;. 



ФК3. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, 

приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію; 

ФК11. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в 

процесі управління. 

Спосіб навчання: аудиторні заняття. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: загальні основи 

педагогіки, управління педагогічними системами. 

Форми та методи навчання: лекції, практичні (семінарські) заняття 

Методи і критерії оцінювання: 

Поточний контроль : усне опитування, реферати, контрольні та 

самостійні роботи, тестування 

Підсумковий контроль: залік. 

 



3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Інформаційно технологічне забезпечення навчального 

процесу  

Тема 1. Теоретичні основи інформатики і сучасних інформаційних технологій. 

Тема 2. Основні апаратні і програмні засоби сучасних інформаційних 

технологій. 

Тема 3. Використання баз даних. 

Тема 4. Мережеві технології. 

Тема 5. Проблеми використання інформаційних технологій у навчальному 

процесі. 

Змістовий модуль 2. Інформаційно-технологічне забезпечення діагностики 

якості освіти 

Тема 1. Способи діагностики і контролю знань. 

Тема 2. Засоби введення і аналізу відповідей. 

Тема 3. Засоби діагностики і контролю знань, умінь і навичок. 

Тема 4. Мережева система контролю знань.  

 



4. Структура навчальної дисципліни: 

 

 

 

Назви змістових модулів і тем 
Кількість годин 

Всього Лек. Сем. Інд. С.Р. 

Модуль 1 
4 
4 
7 

Змістовий модуль 1. Інформаційно технологічне забезпечення навчального процесу 

Тема 1. Теоретичні основи інформатики і 

сучасних інформаційних технологій 
16 4 –  6 

Тема 2. Основні апаратні і програмні засоби 

сучасних інформаційних технологій 
16 2 –  8 

Тема 3. Використання баз даних 18 – 4  8 

Тема 4. Мережеві технології 18 2 4  8 

Тема 5. Проблеми використання 

інформаційних технологій у навчальному 

процесі 

18 2 –  8 

Разом за змістовим модулем 1 56 10 8  38 

Модуль 2 

Змістовий модуль 2. Інформаційно-технологічне забезпечення діагностики якості освіти 
Тема 1. Способи діагностики і контролю 

знань 
18 2 2  12 

Тема 2. Засоби введення і аналізу 

відповідей 
18 2 2  12 

Тема 3. Засоби діагностики і контролю 

знань, умінь і навичок 

20 4 –  11 

Тема 4. Мережева система контролю знань 20 – 4  10 

Разом за змістовим модулем 2 61 8 8  45 

Усього годин 135 8 8  83 

 



5. Теми семінарських занять 
 

№ з/п Назва теми Кількість годин 

1.  Теоретичні основи інформатики і сучасних інформаційних 

технологій 

– 

2.  Основні апаратні і програмні засоби сучасних інформаційних 

технологій 

– 

3.  Використання баз даних 4 

4.  Мережеві технології 4 

5.  Проблеми використання інформаційних технологій у 

навчальному процесі 

– 

6.  Способи діагностики і контролю знань 2 

7.  Засоби введення і аналізу відповідей 2 

8.  Засоби діагностики і контролю знань, умінь і навичок – 

9.  Мережева система контролю знань 4 
 

 6. Теми практичних занять 

№ з/п Назва теми Кількість годин 

1.  Не передбачено - 

 

 7. Теми лабораторних занять 

№ з/п Назва теми Кількість годин 

1.  Не передбачено - 

 8. Самостійна робота 

 

№ з/п Назва теми Кількість годин 

1.  Теоретичні основи інформатики і сучасних інформаційних 

технологій 

12 

2.  Основні апаратні і програмні засоби сучасних інформаційних 

технологій 

14 

3.  Використання баз даних 16 

4.  Мережеві технології 14 

5.  Проблеми використання інформаційних технологій у 

навчальному процесі 

16 

6.  Способи діагностики і контролю знань 14 

7.  Засоби введення і аналізу відповідей 14 

8.  Засоби діагностики і контролю знань, умінь і навичок 16 

9.  Мережева система контролю знань 18 

 

 

 

 



 9. Індивідуальні завдання 

1. Візуальне і логічне проектування текстових документів. Підготовка оригінал-

макетів наукових публікацій в пакетах MS Word, LaTeX. Конвертація в формати 

(PDF, PostScript, HTML, XML). 

2. Обробка і візуалізація даних в MS Excel. Спеціалізовані пакети автоматизації 

обробки і візуалізації даних (GnuPlot, Statistica, MatLab, Origin і ін.) 

3. Векторні і растрові графічні редактори. Графічний редактор, інтегрований в MS 

Office. Corel Draw. Adobe Photoshop. Формати графічних файлів. 

4. Системи презентаційної графіки. Мультимедіа-документи. MS Power Point. 

Технологія Macromedia Flash. Web-графіка. 

5. Введення в СУБД. MS Access. Мова запитів SQL. Бази даних в Internet. 

6. Електронна пошта. Microsoft Outlook. World Wide Web. Інтернет-браузери і Web-

навигация. 

7. Робота з пошуковими системами. Наукові і освітні ресурси Інтернет. Електронні 

бібліотеки і архіви електронних препринтов. Ftp-сервери. 

8. Публікація інформації в Інтернет. Основи побудови Web-сайта: структура, 

основні елементи, типи сайтів. Розробка навчальних Web-курсів. 

 



10. Методи навчання 

Основні форми навчального процесу при вивченні дисципліни 

«Інформаційні технології в освіті та науці»: 

 навчальні заняття; 

 самостійна робота студентів;  

 робота в науковій бібліотеці ЦДПУ імені В. Винниченка та мережі 

Інтернет;                        

 контрольні заходи.. 

Види навчальної роботи студентів: 

 лекція з використанням структурно-логічних схем; 

1. семінарське заняття; 

2. консультація; 

3. залік. 

У процесі вивчення дисципліни  «Інформаційні технології в освіті та 

науці» застосовуються наступні методи навчання:   

За типом пізнавальної діяльності: 

 пояснювально-ілюстративний; 

 репродуктивний; 

 проблемного викладу; 

 дослідницький; 

 відповідно до логіки пізнання: 

 аналітичний; 

 індуктивний; 

 дедуктивний; 

За основними етапами процесу: 

 формування знань; 

 формування умінь і навичок; 

 застосування знань; 

 узагальнення; 

 закріплення; 

 перевірка; 

За системним підходом: 

 стимулювання та мотивація; 

 контроль та самоконтроль. 

За джерелами знань: 

 словесні – розповідь, пояснення, лекція;  

 наочні – демонстрація, ілюстрація. 

За рівнем самостійної розумової діяльності:  

 проблемний;  

 частково-пошуковий; 

 дослідницький; 

 метод проблемного викладання. 

 



11. Методи контролю 

 

Оцінювання якості знань студентів, в умовах організації навчального 

процесу за кредитно-модульною системою здійснюється шляхом поточного, 

модульного, підсумкового (семестрового) контролю за 100-бальною шкалою 

оцінювання, за шкалою EСTS та національною шкалою оцінювання. 

 

11.1. ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ 

Поточний контроль – це оцінювання навчальних досягнень студента  

(рівень теоретичних знань та практичні навички з тем, включених до змістових 

модулів) під час проведення аудиторних занять, організації самостійної роботи, 

на консультаціях (під час відпрацювання пропущених занять чи за бажання 

підвищити попереднє оцінювання) та активності студента на занятті.  

Поточний контроль реалізується у формі опитування, виступів на 

семінарських заняттях, експрес-контролю, контролю засвоєння навчального 

матеріалу, запланованого на самостійне опрацювання студентом тощо.  

Форми участі студентів у навчальному процесі, які підлягають поточному 

контролю: 

- виступ з основного питання; 

- усна доповідь; 

- доповнення, запитання до того, хто відповідає, рецензія на виступ; 

- участь у дискусіях, інтерактивних формах організації заняття. 

- аналіз джерельної та монографічної літератури; 

- письмові завдання (тестові, контрольні, творчі роботи, реферати тощо); 

-  самостійне опрацювання тем; 

-  підготовка тез, конспектів навчальних або наукових текстів;  

- систематичність роботи на семінарських заняттях, активність під час 

обговорення питань. 

Критеріями оцінки є: 

 усні відповіді: 

 повнота розкриття питання; 

 логіка викладання, культура мови; 

 емоційність та переконаність; 

 використання основної та додаткової літератури; 

 аналітичні міркування, уміння робити порівняння, висновки; 

виконання письмових завдань: 

 повнота розкриття питання; 

 цілісність, системність, логічність, уміння формулювати висновки; 

 акуратність оформлення письмової роботи. 

Максимальний бал за виступ з питань семінарського заняття – 2 бали:  

 2 б.   ставиться, коли студент повністю засвоїв теоретичний 

матеріал, логічно викладає його, пов’язуючи з вивченим раніше, 

бачить міжпредметні зв’язки, наводить аргументи, робить 

покликання на потрібну літературу. Обов’язковим є ознайомлення з 

додатковою літературою, її опрацювання і використання під час 



розкриття питання. Студент робить висновки, висловлює гіпотези, 

дискутує. 

 1,5 б. ставиться, коли студент засвоїв теоретичний матеріал, вільно 

викладає його, наводить приклади, однак є незначні проблеми з 

усвідомленням системних зв’язків, коментарем теоретичного 

матеріалу. Не завжди дотримується логіки викладу, припускається 

незначних  помилок чи неточностей. 

 1,0 б.  ставиться студентові, який засвоїв матеріал на рівні 

переказування, відтворює вивчене не завжди логічно, припускається 

помилок.  

 0,75 б. одержує студент, який невпевнено переказує матеріал, не 

завжди вправно ілюструючи його. Під час відповіді потребує 

допомоги, допускається  помилок. 

1 бал студент може отримати за виконані завдання самостійної роботи. 

0,5 б. ставиться студентові, який робить вдале доповнення, виправляє 

неточності, однак при цьому індивідуально не виступає з окремих питань; 

 0,5 б. ставиться студентові, який підготував значний за обсягом та 

змістом конспект до семінару; 

0,5 б. одержує студент, який старанно працював упродовж заняття, 

виконував вправи, залучався до  колективних обговорень тощо. 

Якщо студент жодного разу не відповідав на семінарських заняттях, 

матиме за відповідний поточний контроль 0 балів. 

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у науково-дослідній роботі – 

роботі конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці 

публікацій, були учасниками олімпіад, конкурсів тощо можуть нараховуватися 

додаткові бали: до 5 балів. 

Студент, який не з’являвся на заняття (з поважних причин, підтверджених 

документально), а отже, не мав поточних оцінок, має право повторно пройти 

поточний контроль під час консультацій. На консультаціях студент може 

відпрацювати пропущені семінарські заняття, захистити реферати, а також 

ліквідувати заборгованості з інших видів навчальної роботи. 

 

11.2. МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 

Модульний контроль проводиться на останньому занятті модуля. 

Тривалість виконання модульних контрольних завдань не повинна 

перевищувати двох академічних годин. 

 Форми проведення модульних контролів під час вивчення дисципліни 

«Інформаційні технології в освіті та науці»: 

-  комплексна письмова модульна контрольна робота; 

-  комплексне тестування. 

До модульних контрольних робіт допускаються всі студенти незалежно 

від результатів поточного контролю. 

Дві МКР у формі завдань передбачено за результатами вивчення тем 

модуля 1 і модуля 2. Для проведення модульного контролю  розроблено 

модульні контрольні завдання двох варіантів. Варіанти завдань для модульного 



контролю є рівнозначні за трудомісткістю.  

За виконання завдань модульного контролю студент отримує контрольну 

модульну оцінку (кількість балів), яка враховується в процесі розрахунків 

модульної оцінки: 

- максимальна кількість балів – 10; 

У процесі виконання контрольних завдань студент може користуватися 

лише тими допоміжними матеріалами, які визначені викладачем. Студентові 

забороняється в будь-якій формі обмінюватися інформацією з іншими 

студентами та користуватися матеріалами, крім дозволених. За умови 

порушення студентом установлених правил виконання модульного контролю 

викладач позбавляє можливості продовжувати виконання контрольних завдань, 

не перевіряє роботу, робить на ній відповідний запис і оцінює нулем балів. 

Результати   контрольного   заходу    студента,   який   не з’явився на нього, 

також оцінюються нулем балів незалежно від причини. 

Результати перевірки МКР доводяться до відома студентів не пізніше ніж 

через два робочі дні після їх виконання.  

Перескладання МКР допускається в терміни, визначені викладачем, під 

час поточних консультацій. 

Студент, який не з’явився на модульний контроль (незалежно від 

причини), має право один раз повторно пройти модульний контроль  у визначені 

викладачем терміни під час поточних консультацій. 

Підсумкова кількість балів за модуль (модульна оцінка) визначається за 

вибором викладача як: 

- сума балів за усіма поточними формами контролю, передбаченими робочою 

навчальною програмою дисципліни (поточна модульна оцінка = модульна оцінка); 

- сума балів за всіма формами контролю плюс оцінка підсумкової модульної 

контрольної роботи (тестів) (поточна модульна оцінка + контрольна модульна 

оцінка = модульна оцінка).  

 

11.3.  ПІДСУМКОВИЙ (СЕМЕСТРОВИЙ) КОНТРОЛЬ 

З дисципліни передбачена така форма семестрового контролю, як залік, 

який проводиться у кінці семестру.  

Першим етапом семестрового контролю є визначення підсумкової 

семестрової модульної оцінки як суми підсумкових модульних оцінок, 

отриманих за результатами засвоєння всіх модулів. 

Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як 

сума балів поточного, модульного контролю та відповідає підсумковій семестровій 

модульній оцінці. Залік виставляється за результатами роботи студента впродовж 

усього семестру.  

Усім студентам, які повністю виконали навчальний план і позитивно атестовані 

з цієї дисципліни за КМСОНП (набрали не менше 60 % від 100 балів), сумарний 

результат семестрового контролю в балах та дворівневою шкалою «зараховано», «не 

зараховано», за шкалою  EСTS заноситься у Відомість обліку успішності (форма № 

Н-5.03), Індивідуальний навчальний план студента (форма № Н-2.02), Залікову 

книжку студента (форма № Н-2.03). Заповнена та оформлена відомість обліку 



успішності повертається у деканат у визначений термін особисто викладачем. 

У випадку отримання менше 60 балів (FX в EСTS) за результатами 

семестрового контролю, студент обов’язково здійснює перескладання для ліквідації 

академзаборгованості. 
 



12. Розподіл балів, які отримують студенти 
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Т1, Т2 ... Т7 – теми змістових модулів. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    
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74-81 С 
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60-63 Е  
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не зараховано з 
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повторним вивченням 
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13. Методичне забезпечення 

1. Навчально-методичний комплекс з дисципліни. 
2.  Тексти лекцій (в електронному варіанті). 



14. Рекомендована література 

Основний 

4. Комплект учебных модулей и лабораторных работ [Электронный ресурс] 

(http://theory.dcn-asu.ru/~raikin).  

5. Аванесов В.С. Научные проблемы тестового контроля знаний. – М., 1994. 

– 135 с.  

6. Информатика. Базовый курс : учебник для вузов / под ред. 

С.В. Симоновича. – СПб: Питер, 2000. – 640 с.  

7. Компьютерные технологии обработки информации / под ред. 

С.В. Назарова. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 248 с.  

8. Лаврентьев Г.В. Инновационные обучающие технологии в 

профессиональной подготовке специалистов / Г.В. Лаврентьев, 

Н.Б. Лаврентьева. – Барнаул: Изд-во Алт. Ун-та, 2002. – 156 с.  

9. Ливингстон Д. Web-профессионалам CSS и DHTML / Д. Ливингстон, 

М. Браун. – К: BHV, 2001. – 272 c.  

10. Матросов А. HTML 4.0 в подлиннике / А. Матросов, А. Сергеев, 

М. Чаунин. – СПб.: БХВ-Петербург, 2001. – 672 с.  

11. Машбиц Е.И. Психолого-педагогические проблемы компьютеризации 

обучения. – М.: Педагогика, 1988.  

12. Мелюхин И.С. Информационное общество: истоки, проблемы, тенденции 

развития. – М.: Изд-во МГУ, 1999. – 208 с.  

13. Могилев А.В. Информатика : учебное пособие / А.В. Могилев, Н.И. Пак, 

Е.К. Хеннер. – М.: Академия, 2000. – 324 с.  

14. Пятибратов А.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации : 

учебник для вузов / А.П. Пятибратов, Л.П. Гудыно, А.А. Кириченко. – М.: 

Финансы и статистика, 2001. – 512 с.  

15. Роберт И.В. Современные ИТ в образовании: дидактические проблемы, 

перспективы использования. – М.: Школа-Пресс, 1994. – 174 с.  

16. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. – М.: Народное 

образование, 1998. – 156 с.  

17. Тюрин Ю.Н. Анализ данных на компьютере / Ю.Н. Тюрин, А.А. Макаров. 

– М.: Финансы и статистика, 1995. – 384 с.  

 

 



Додатковий 

1. Аванесов B.C. Композиция тестовых заданий : учебная книга для 

преподавателей вузов, учителей школ, аспирантов и студентов пед.вузов. 

– М.: Адепт, 1998. – 217 с.  

2. Будилов В.А. Конспект программиста. Практические занятия по HTML. – 

СПб: Наука и техника, 2001. – 256 с.  

3. Вилфорд Д. Современная типология педагогических тестов // Тесты в 

образовании. Вып.1. 1999.  

4. Джексон П. Введение в экспертные системы. Изд. 3-е. – К, М, СПб: 

Вильямс, 2001. – 624 с.  

5. Дьяконов В.П. Matlab 5. Система символьной математики / 

В.П. Дьяконов, И.В. Абраменкова. – М.: Нолидж, 1999.  

6. Дьяконов В.П. Системы символьной математики Mathematica 2 и 

Mathematica 3. – М.: СК Пресс, 1998.  

7. Зегжда Д.П. Основы безопасности информационных систем / 

Д.П. Зегжда, А.М. Ивашко. – М: Горячая линия-Телеком, 2000. – 452 с.  

8. Инженерная и компьютерная графика : учебник для вузов / 

Э.Т. Романычева и др. – М.: Высш. шк., 1996. – 367 с.  

9. Казаринов А.С. Технология адаптивной валидности тестовых заданий : 

учебное пособие / А.С. Казаринов, А.Ю. Култышева, 

А.А. Мирошниченко. – Глазов: ГГПИ, 1999. – 62 с.  

10. Карпова Т.С. Базы данных. Модели, разработка, реализация : учебник. – 

СПб: Питер, 2001. – 304 с.  

11. Крол Э. Все об Интернет. – Киев, BNU, 1996.  

12. Кун В. Вводный курс. Основы компьютерного книгоиздания. – СПб.: 

БХВ-Петербург, 1993. – 272 с.  

13. Левин Р. Практическое введение в технологию искусственного интеллекта 

и экспертных систем / Р. Левин, Д. Дранг, Б. Эделсон. – М.: Финансы и 

статистика, 1991. – 240 с.  

14. Манзон Б.М. Maple V Power Edition (на русском языке). – М.: Филинъ, 

1998.  

15. Пауэрс Ш. Динамический HTML. – М: Лори, 1999. – 364 с.  

16. Полат Е.С. Дистанционное образование: организационный и 

педагогический аспекты // Информатика и образование. – 1996. – №3. – С. 

87-91.  



17. Потемкин В.Г. Система инженерных и научных расчетов Matlab 5.x. – в 2-

х томах. – М.: Диалог-МИФИ, 1999.  

18. Романец Ю.В. Защита информации в компьютерных системах и сетях / 

Ю.В. Романец, П.А. Тимофеев, В.Ф. Шаньгин. – М.: Радио и связь, 2001. – 

376 с.  

19. Романов В.П. Интеллектуальные информационные системы в экономике : 

учебное пособие / под. ред. Н.П. Тихомирова. – М.: Экзамен, 2003. – 

496 с.  

20. Тельников К.О. LaTeX. Издательская система для всех / К.О. Тельников, 

П.З. Чеботарев. – Новосибирск: Сибирский хронограф, 1994. – 294 с.  

21. Федоров А.Г. Базы данных для всех / А.Г. Федоров, Н.З. Елманова. – М: 

КомпьютерПресс, 2001. – 256 с.  

22. Челышкова М.Б. Разработка педагогических тестов на основе 

современных математических моделей : учебное пособие. – М., 1995. –32 

с.  

23. Шабров О.Ф. Компьютерное моделирование социально-политических 

процессов / О.Ф. Шабров, М.Г. Анохин и др. – М., 1994.  

 

 

 15. Інформаційні ресурси 
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