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Контактний телефон (0522) 390-514 

Консультації очні – відповідно до затвердженого графіку консультацій; 
онлайн – е-листування, у месенджері (Facebook-Messenger), вебінари на платформі Zoom(за запитом здобувача) 

Система дистанційного 
навчання moodle.kntu.kr.uaDistancelearningCNTU 

 
 

2.Анотаціядодисципліни 
 

Усистеміпідготовкиздобувачів вищої освітидисципліну«Інтернет- технологіївбізнесі»ц і л к о м  можна 
вважатибазовоюуформуваннікомплексузнаньінавичокізвикористанняновітніхінформаційнихтехнологій у професійній діяльності. 

З появою комп’ютерних мереж, зокрема мережі Інтернет, з’явилися нові можливості для ведення бізнесу, нові 
категоріяпослуг,можливостідлязміни фінансовихпотоківзасобамикомп’ютерної мережі. 

Саме тому курс «Інтернет-технології в бізнесі»  пропонується до вивчення здобувачам вищої освіти у 
Центральноукраїнськомунаціональномутехнічномууніверситеті. 



 
3.Метаізавданнядисципліни 

Мета дисципліни: ознайомлення студентів із принципами організації комп’ютерних мереж та ведення бізнесу їхзасобами, і так само 
розгляд різновиду мережного бізнесу; практичне освоєння правил роботи з основними службамикомп’ютерної мережі, розгляд практичного 
використання бізнес-програм мережі Інтернет, розгляд принципів пошукунеобхідноїінформаціївкомп’ютерніймережіІнтернетзметоюнабуття 
необхідних навичок для успішного здійсненняподальшої трудовоїдіяльностіфахівця. 
 

Завданнявивченнядисципліниполягає у: 
- розширенні теоретичної бази про застосування Інтернету в діяльності людини, мережеві ресурси, особливості роботи у мережі та її 

безпеки; 
- виробленні умінь і навичок: розробляти і впроваджувати моделі бізнесової діяльності в Інтернеті, створювати бізнес-ресурс компанії та 

насичувати його інформацією відповідного змісту; розробляти корпоративні ресурси та використовувати їх, а також створювати умови для 
безпечної роботи з ними; створювати корпоративні спільноти задля реалізації цілей організації, зокрема для обміну інформацією; 

- формуваннікультури й етикироботи з інформацієюу мережіІнтернет. 
 

4.Форматдисципліни 
Для денної форми навчання: 

Викладання курсу передбачає для засвоєння дисципліни традиційні лекційні заняття із застосуванням електронних презентацій у 
поєднані із практичними роботами, виконанням самостійно підготовлених завдань. 

Формат очний (offline / Facetoface). 
Для заочної форми навчання: 

Формат очний (offline / Facetoface), у міжсесійний період – дистанційний (online). 
 

5.Результатинавчання 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути таких результатів навчання: 

знати: 
- основні Інтернет-технології, що використовуються у бізнесі;  
- сучасний стан і напрямки розвитку програмних засобів, що застосовуються в Інтернет;  
- етапи та особливостіпроектування Інтернет-ресурсу; 
- можливості Інтернет для корпоративного бізнесу;  
- проблеми безпеки і захисту інформації під час здійснення ділових операцій через Інтернет;  
- особливості організації інформаційної безпеки Інтернет-ресурсів; 

уміти: 
- застосовувати основні Інтернет-технології у бізнесі;  
- формулювати вимоги до Інтернет-ресурсу;  
- планувати, проектувати та керувати процесом створення Інтернет-ресурсу;  
- ефективно використовувати інструментарій Інтернет-технологій;  



- застосовувати методи інформаційної безпеки стосовно Інтернет-ресурсу. 
 

Набутисоціальнихнавичок(soft-skills): 
- здійснюватипрофесійнукомунікацію,ефективнопояснюватиіпрезентуватиматеріал,взаємодіятиупроектній діяльності;  
- небайдуже ставлення до участі у громадських суспільних заходах, спрямованих на підтримку здорового способужиттяоточуючих. 
 
 

6.Обсягдисципліни 
 

Видзаняття Кількістьгодин 
Лекції 14 

Практичнізаняття 14 
Самостійна робота 62 

Всього 90 

 

7.Ознакидисципліни 
 

Ріквикла
дання 

Курс 
(рікнавчання) 

 
Семестр 

Кількістькредит
ів /годин 

Кількість 
змістовихмодулів 

Вид 
підсумковогоконтролю 

 
Нормативна/вибіркова 

2021/2022 ІІІ 5 3/90 2 Іспит Вибіркова 

 
8.Пререквізити 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Інтернет-технології в бізнесі» значно підвищиться, якщостудентпопередньо опанував 
матеріал таких дисциплін, як «Сучасне програмне забезпечення», «Інтернет-технології та ресурси» тощо. 

 
9.Технічнетапрограмнезабезпечення/обладнання 

Уперіодсесіїбажаноматимобільнийпристрій(телефон)дляоперативноїкомунікаціїзадміністрацієютавикладачами з приводу проведення 
занять та консультацій. У міжсесійний період комп’ютерну техніку (з виходом 
углобальнумережу)таоргтехнікудлякомунікаціїзадміністрацією,викладачамитапідготовки(друку)рефератіві самостійнихробіт. 

 
10.Політика курсу 

 
Академічнадоброчесність: 



Очікується, що студенти будуть дотримуватися принципів академічної доброчесності, усвідомлювати наслідки їїпорушення. 
Відвідуваннязанять: 
Відвідування занять – важлива складова навчання. Очікується, що всі студенти відвідають лекції і практичнізаняттякурсу.  
Пропущенізаняття повиннібутивідпрацьовані непізніше ніжза тижденьдо залікової сесії. 
Поведінканазаняттях: 
Недопустимість:запізненьназаняття,списуваннятаплагіат,несвоєчасневиконанняпоставленогозавдання. 
 
 При організації освітнього процесу в Центральноукраїнському національному технічному університеті 

студенти,викладачітаадміністраціядіютьвідповіднодо: «Положенняпроорганізаціюосвітньогопроцесу в ЦНТУ» 
(http://www.kntu.kr.ua/doc/doc/The_provisions_of_company_profile.pdf);«Положення про організацію вивчення вибіркових навчальних 
дисциплін та формування індивідуального навчального плану здобувача вищої освіти» (http://www.kntu.kr.ua/doc/doc/vibir.pdf); «Положення 
про дотримання академічної доброчесності науково-педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти ЦНТУ» 
(http://www.kntu.kr.ua/?view=univer&id=50).; «Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у 
ЦНТУ». Режим доступу: http://www.kntu.kr.ua/doc/doc/polozh_system_yakosti.pdf. 

 
11. Навчально-методична картадисципліни 

Кількість годин  
Тема 

Лекції 
Практичні 
заняття 

Самостійна 
робота 

Змістовий модуль 1    
Тема1.Структурнізміни векономіціпідвпливом Інтернет-технологій. 
1.Інтернет-практики. 2.Новаекономіка.3.Електроннийринок. 4. Відновлення після кризи. 
5. Інтернет-економіка. 6. Зміни в корпоративному управлінні на базі Інтернету. 

1 1 5 

Тема 2. Дослідження інтерфейсу та функціональнихможливостей сучаснихбраузерів 1 1 5 
Тема 3. Сутність та організаційно-економічні форми електронного бізнесу і комерції 1 1 5 
Тема 4.Порівняльний аналізІнтернет-ресурсів 1 1 5 
Тема 5.ОглядпрограмногозабезпеченнябізнесувІнтернет. 
1. Новітенденціїурозвитку WWW-систем. 2. Web2.0.AJAX.RSS.MASH-
UP.GoogleStreetView.3. Соціалізація Web-сервісу.Блоги.Web3.0. 4. Програмне 
забезпеченняелектронноїкомерції.CMS.5. ПрограмнезабезпеченнястворенняІнтернет-крамниці. 

1 1 5 

Тема. 6.Дослідженнякорпоративнихсайтів. 1 1 5 
Тема 7.МетодипросуванняWeb-сайтіввІнтернеті. 
1. Пошуковаоптимізація. Оптимізація контенту Web-сайту. 2. Контент,йоговидитафункції. 
3. Контентнаоптимізація.4. СкладанняSEO-текстів. 

1 1 5 

Змістовий модуль 2    



Тема 8.РозробкатехнічногозавданнянастворенняWeb-ресурсу. 1 1 5 
Тема 9.МетодипросуванняWeb-сайтіввІнтернеті. 
1. Оптимізаційнаверстка. 2. Посиланнянасайтізіншихсайтів. 3. Тематичнийіндексцитування. 
4. Реєстраціясайтуукаталогахтапошуковихсистемах. 

1 1 5 

Тема 10.РозробкатехнічногозавданнянастворенняWeb-ресурсу 1 1 5 
Тема 11.Інтернет-маркетинг. 
1. Організація дослідженнязасобамиІнтернет. 2. Проведеннямоніторингуринку. 
3. ФормиІнтернет-маркетингу:пошуковиймаркетинг,партнерськиймаркетинг, E-mail-
маркетинг,вірусниймаркетинг. 4. РівнімаркетинговоїдіяльностівІнтернет. 
5. Дослідженняцільовоїаудиторії вІнтернет. 6. Маркетинговікомунікації. 
7. РекламаякінструментбізнесувІнтернет. 8. Контекстнареклама.Пошукова реклама.Банерна 
реклама. 9. Web-сайтякосновабізнесувІнтернеті. 10. Особливості реклами вІнтернеті. 

1 1 4 

Тема 12. ОсновисемантичногопошукувмережіІнтернет 1 1 4 
Тема 13.РозвитокелектроннихплатіжнихіфінансовихсистемвІнтернеті 
1. Умовипроведення електроннихплатежів. 2. Дебетовіікредитні електронні платіжні системи. 

1 1 2 

Тема 14.ПошуковікаталогивмережіІнтернет 1 1 2 

Разом 14 14 62 

 
 

12. Система оцінювання та вимоги 
Види контролю: поточний, підсумковий. 
Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю здобувачів, усне опитування, письмовий контроль, тестовий контроль. 
Форма підсумкового контролю: іспит. 
Контроль знань та умінь здобувачів (поточний та підсумковий) здійснюється за кредитною трансферно-накопичувальною системою 

організації освітнього процесу в ЦНТУ. Рівень засвоєння студентом теоретичного та практичного навчального матеріалу оцінюється за 
стобальною та чотирирівневою шкалами оцінювання. Підсумкова оцінка виставляється після повного вивчення навчальної дисципліни та 
виводиться як сума проміжних оцінок за вивчення змістових модулів. Остаточна оцінка рівня знань студента складається з рейтингу з 
навчальної роботи, для оцінювання якої відводиться 60 балів, та рейтингу з атестації (іспит) – 40 балів. 

 
Розподілбалів,якіотримуютьстудентипрививченнідисципліни«Інтернет технології в бізнесі» 

 
 

Поточний контроль та самостійна робота 
Підсумковий 
контроль 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Всього Іспит Сума 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 ЗК 1 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 ЗК 2    



3 3 3 3 3 3 2 10 3 3 3 3 3 3 2 10 60 40 100 
 
Примітка:Т1,Т2, .., Т14–тижні,ЗК1,ЗК2 – підсумковий змістовийконтроль 

 
Критерії оцінювання. Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми може бути різний, загальну суму балів за тему визначено в 

навчально-методичній карті. Розподіл балів між видами занять (лекції, практичні заняття, самостійна робота) можливий шляхом спільного 
прийняття рішення викладача і студентів на першому занятті. 

 
Рівень знань оцінюється: 
«Відмінно» / «Зараховано» – здобувач вищої освіти досконало засвоїв теоретичний матеріал, глибоко і всебічно знає зміст навчальної 

дисципліни, основні положення наукових першоджерел та рекомендованої літератури, логічно мислить і будує відповіді, вільно використовує 
набуті теоретичні знання у процесі аналізу практичного матеріалу, висловлює власне ставлення до тих чи інших проблем, демонструє високий 
рівень засвоєння практичних навичок. 

«Добре» / «Зараховано» – здобувач вищої освіти добре засвоїв теоретичний матеріал, викладає його аргументовано, володіє основними 
аспектами з першоджерел та рекомендованої літератури, має практичні навички, висловлює власні міркування з приводу тих чи інших проблем, 
але припускається певних неточностей і похибок у логіці викладу теоретичного змісту або у процесі аналізу практичного матеріалу. 

«Задовільно» / «Зараховано» – здобувач вищої освіти, в основному, володіє теоретичними знаннями з навчальної дисципліни, 
орієнтується в першоджерелах  та рекомендованій літературі, але непереконливо відповідає, додаткові питання викликають невпевненість або 
відсутність стабільних знань; відповідаючи на запитання практичного характеру, виявляє неточності у знаннях не вміє оцінювати факти та 
явища, пов’язувати їх з майбутньою діяльністю. 

«Незадовільно» / «Не зараховано» – здобувач вищої освіти не опанував навчальний матеріал дисципліни, не знає наукових фактів, 
визначень, майже не орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі; відсутні наукове мислення, практичні навички не сформовані. 

 
Переведення підсумкової оцінки за вивчення навчальної дисципліни, вираженої у балах, в екзаменаційну (залікову) за національною 

шкалою та шкалою ЄКТС здійснюється за відповідною шкалою.  
 

Шкала оцінювання 
Оцінка Оцінка 

за 
шкалою 
ЄКТС 

Визначення 
За 

національноюсистемою(іспит, 
диференційований залік: 
курсова робота,практика) 

Занаціональноюсистемою 
(залік) ЗасистемоюЦНТУ 

A ВІДМІННО – відмінне виконаннялише з 
незначною кількістюпомилок 5 (відмінно) Зараховано 90–100 

B ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середньогорівня з 
кількома помилками 4 (добре) Зараховано 82–89 



C ДОБРЕ – в цілому правильнаробота з 
певною кількістю грубихпомилок 74–81 

D ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зізначною 
кількістю недоліків 64–73 

E ДОСТАТНЬО – виконаннязадовольняє 
мінімальні критерії 

3 (задовільно) Зараховано 
60–63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібнопопрацювати 
перед тим, якперескласти 35–59 

F НЕЗАДОВІЛЬНО – необхіднасерйозна 
подальша робота 

2 (незадовільно) Незараховано 
1 –34 

 

Критерії оцінювання знань і вмінь здобувачів визначені Положенням про організацію освітнього процесу в ЦНТУ (С. 28-31). 
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