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Обсяг дисципліни (години) 

та види занять 

Денна форма: лекції (28 год.), лабораторні (32 год.), 

самостійна робота (60 год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність.  

Під час роботи над індивідуальними науково-дослідними 

завданнями та проектами не допустимо порушення 

академічної доброчесності. 

Відвідування занять. 

Курс передбачає індивідуальну та групову роботу.  

Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до 

конструктивної критики. Якщо здобувач вищої освіти 

відсутній з поважної причини, він/вона презентує виконані 

завдання під час консультації викладача. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. 

Протягом усього курсу активно розвиваються автономні 

навички здобувачів вищої освіти, які можуть підготувати 

додаткову інформацію за темою, що не увійшла до 

переліку тем лабораторних занять змістових модулів та 

виступити з презентацією чи інформуванням додатково 

(оцінюється окремо). 

Що будемо вивчати? Навчальна дисципліна містить загальні відомості про 

технології базових галузей господарства України, а також 

найбільш перспективні технологічні процеси, розкриває 

розуміння суті технологічних систем, розглядає питання 

якості продукції, загальні положення про організацію 

виробництва і його структуру, роль інновацій в 

технологічному розвитку, впливу технологій на техніко-

економічну ефективність роботи підприємства. 

Чому це треба вивчати? Мета: вивчення основних принципів та інструментарію 

постановки задач, побудови економіко-математичних 

моделей, методів їхнього аналізу з метою використання в 

географії. 

Яких результатів можна 

досягнути? 

Знає основні принципи моніторингу ІТ й загальні 

вимоги до нього; методологічні аспекти й завдання 
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моніторингу й ІТ- на різних об’єктах; які задачі стоять 

перед системою моніторингу ІТ на підприємстві; основні 

засоби моніторингу ІТ. 

Вміє аналізувати особливості та структуру процесу 

моніторингу ІТ; етапи (фази) проведення моніторингу ІТ і 

основні заходи, здійснювані на кожному з них; структуру 

системи управління ІТ і місце системи моніторингу в ній. 

Здатний застосовувати знання із моніторингу ІТ в 

освітньому процесі при викладанні дисциплін 

географічного циклу. 

Як можна використати 

набуті знання та уміння? 

Здатність до критичного осмислення проблем у 

навчанні, власної професійній діяльності та на межі 

предметних галузей. 

Здатність використовувати методи наукового 

дослідження та вміння їх застосовувати на практиці.  

Здатність аналізувати структуру та різноманітність 

даних, які використовуються під час моніторингу 

інформаційних технологій. 

Здатність застосовувати знання із моніторингу 

інформаційних технологій в освітньому процесі. 

Зміст дисципліни Генезис моніторингу. Концептуальні засади моніторингу. 

Класифікація систем моніторингу. Функції, задачі та 

принципи організації моніторингу. Інформаційно-

аналітичні технології моніторингу. Діагностика в системі 

моніторингу. Стратегічна діагностика стану об’єкта. 

Генерування стратегій об’єкта. Ранжування стратегій 

об’єкта. Діагностика ефективності стратегій об’єкта. 

Діагностика внутрішнього стану об’єкта. Індикатори у 

системі моніторингу. Технологія побудови системи 

моніторингу. Управлінський моніторинг. Забезпечення 

процесу функціонування моніторингу. Оцінювання якості 

та ефективності моніторингу. Управлінський моніторинг 

соціально-економічної системи.. Моніторинг тенденцій 

розвитку економіки. Моніторинг структури економіки. 

Індикативний моніторинг структурного розвитку 

економіки. Моніторинг соціально-економічного розвитку. 

Моніторинг державної цільової програми. Моніторинг 

науково-технічного потенціалу. Банківський моніторинг. 

Моніторинг фінансових ринків. Моніторинг у системі 

управління ІТ. Вимого до системи моніторингу ІТ. 

Технологія проведення моніторингу ІТ. Засоби підтримки 

процесу моніторингу 

Обов’язкові завдання Підготовка до лекційних занять; підготовка до усного 

опитування; оформлення матеріалів лабораторної роботи; 

виконання модульного контролю; опрацювання 

тем, винесених на самостійне вивчення 

Міждисциплінарні зв’язки Географія людської діяльності Географія населення. 

Географія світового господарства. Геоекологія.  

Геоекономіка. Історична географія. Історія географії. 

Основи наукових досліджень в географії. Політична 

географія. Проблеми соціально-економічного розвитку 

регіонів України. Регіональна економічна і соціальна 



географія.  
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