
Інформаційна довідка 

1. Вид (навчальна дисципліна, курсовий проект, практика) і назва: Сучасні підходи до 

розробки та впровадження інформаційних технологій  

2. Код: ПП В.06 

3. Тип: вибіркова  

4. Рівень: третій (освітньо-науковий)  

5. Семестр, в якому викладається: 3  

6. Кількість кредитів ЄКТС: 5  

7. Лектор (викладач): к.т.н., доцент Гусєва Ю.Ю.  

8. Результати навчання:  
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми аспіранти повинні: 

знати: задачі, функції та вимоги до інформаційних систем, види інформаційних систем; 

стандарти проектування інформаційних систем та оформлення проектної документації; 

системний підхід до проектування інформаційних систем, топології та архітектури 

інформаційних систем; структурну, об'єктно-орієнтовану та типову технології 

проектування; моделі даних та моделі процесів; стандарти UML, інтерфейси 

інформаційних систем; RAD-методологію, CASE-технологію створення й супроводу 

інформаційних систем, технологію RUP, технологію ARIS, паттерн-технологію; 

реінжиніринг інформаційних систем. 

вміти: здійснювати науковий пошук інформаційних джерел, проводити їх аналіз та 

визначати перспективні напрями досліджень; використовувати сучасні інформаційні 

технології при проведенні наукових досліджень;  організовувати проведення 

експериментальних досліджень та здійснювати вибір необхідного системотехнічного 

забезпечення; використовувати/розробляти  інформаційні технології для аналізу та 

синтезу структурних, інформаційних і функціональних моделей об'єктів і процесів; 

використовувати управлінські навички, методи, інструменти та практики, які пов’язані з 

галуззю інформаційних технологій; використовувати/розробляти  інформаційні 

технології для аналізу та синтезу структурних, інформаційних і функціональних моделей 

об'єктів і процесів. 

мати компетентності: здатність до застосування сучасних інформаційних технологій у 

науковій діяльності; здатність до розроблення наукових і методологічних основ 

створення та застосування інформаційних технологій та інформаційних систем; здатність 

демонструвати управлінські навички, використовувати методи, інструменти та практики, 

які пов’язані з галуззю інформаційних технологій; здатність до розроблення 

інформаційних технологій для аналізу та синтезу структурних, інформаційних і 

функціональних моделей об'єктів і процесів. 

9. Дисципліни, на які спирається:  

 Управління науковими проектами;  

 Сучасні інформаційні технології у науковій діяльності.  

10. Зміст:  

 ЗМ 1. Моделі життєвого циклу та моделі процесів ІТ-проектів 

 ЗМ 2. Прикладний аспект розробки і впровадження інформаційних систем і 

технологій в управлінні 

11. Форми та методи навчання:  

 словесні, наочні, практичні, синтетичні, продуктивні (проблемні, пошукові), 

репродуктивні.  

 рішення задач, кейси, лекції, самостійна робота  

12. Мова навчання: українська  


