
Інформаційне забезпечення IT-проектів 
 

Мета курсу – принципи налагоджування зв’язків з громадськістю (PR), 
взаємодія з широкими її колами, розуміння процесів PR, володіння технологіями 
їхнього забезпечення.  

Міжпредметні зв’язки. Курс «Інформаційне забезпечення IT-проектів» має 
безпосередній зв’язок з такими дисциплінами, як «Сучасні інформаційні системи і 
технології», «Основи інформатики та обчислювальної техніки», «Веб-технології та веб-
дизайн», тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетенстностей: готовність до застосування методів та інструментальних засобів 
дослідження об’єктів професійної діяльності. 

Програмні результати навчання: 
• знати способи та методи навчання, методи самоосвіти, основи наукової та 

дослідницької діяльності,  адміністративні, правові та економічні основи 
професійної діяльності, принципи систематизації інформації, теоретичні основи 
та практичні технології системного аналізу, сучасні технології та 
інструментальних засобів розробки програмних систем, сучасні методи 
математичного і комп’ютерного моделювання, основи системного 
адміністрування, методи та стандарти оформлення документації, концепцій 
сховищ даних та методів їх оперативної обробки, методи і засоби захисту 
комп'ютерної інформації; стандартизації та сертифікації ПЗ та інформаційних 
технологій, міжнародні  стандарти з оцінки якості програмного забезпечення 
,правила та методи забезпечення якості ІТ-систем тощо; 

• вміти застосовувати мови програмування, мови опису інформаційних 
технологій, мови специфікацій, застосовувати інструментальні засоби при 
проектуванні та створенні інформаційних систем, продуктів і сервісів 
інформаційних технології, володіти методами і засобами підтримки командної 
роботи, застосовувати ефективні алгоритми для розв’язання професійних 
завдань, застосовувати принципи системного аналізу об’єктів та процесів 
автоматизації, використовувати державні та міжнародні стандарти в галузі 
інформаційних технологій, застосовувати сучасні технології та інструментальні 
засоби розробки на всіх етапах життєвого циклу ІС, моделювати системи та 
процеси, стани та поведінки складних об’єктів інформатизації в процесі 
проектування інформаційних систем і технологій, ; 

• володіти сучасними технологіями автоматизації проектування складних об'єктів 
і систем, продуктів і сервісів інформаційних технологій, сучасними парадигмами 
та мовами програмування, використовувати методи інтелектуальної обробки 
даних та процесів і моделювання поведінки складних об'єктів та їх програмна 
реалізація;  
Зміст і структура навчальної дисципліни «Інформаційне забезпечення IT-

проектів»: Загальні положення управління проектами розробки програмного 



забезпечення. Міжнародні стандарти проектування та форми організаційної структури 
проекту. Загальні підходи до планування, структуризації і контролю проектів. 
Управління командою проекту. Реалізація та контроль проекту розробки програмного 
забезпечення. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг – 90 
годин, у т. ч. – 36 години аудиторних занять і 54 годин – самостійна та індивідуальна 
робота. 

Форма семестрового контролю: іспит. 
 


