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1. Загальна інформація 
 

Назва дисципліни Технології інформаційного менеджменту 

Рік викладання 2021-2022 календарний рік 

Викладач 

Лектор – Коваленко Анна Степанівна, кандидат технічних наук, доцент, 
http://kbpz.kntu.kr.ua/kovalenko-anna/ 
https://scholar.google.com.ua/citations?user=jEfDXi0AAAAJ&hl=ru 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219410986 
 

Контактний телефон 
службовий: (0522)390-449 – робочі дні з 8

30
 до 14

20
 

Мобільні телефони / Viber / Telegram надано у описі курсу «Технології інформаційного менеджменту» на сервері 
дистанційної освіти ЦНТУ. – URL: http://moodle.kntu.kr.ua/course/view.php?id=649 

E-mail: 
У описі курсу «Технології інформаційного менеджменту» на сервері дистанційної освіти ЦНТУ.  
– URL: http://moodle.kntu.kr.ua/course/view.php?id=649 

Консультації 
 очні – відповідно до затвердженого графіку консультацій;  
 онлайн – е-листування, у месенджері (Facebook-Messenger), вебінари на платформах Zoom, Discord 

 
2. Анотація дисципліни 

 
Навчальний курс «Технології інформаційного менеджменту» призначений для набуття теоретичних знань та практичних навичок 

професійної діяльності менеджера в обсязі, необхідному для другого рівня вищої освіти за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки». У 
навчальному курсі розглядаються питання області безпосередньої діяльності, і аналізуються опосередковані чинники впливу на структуру 
управління. Наводиться інструментарій менеджменту. Ведення IT-бізнесу в складних умовах ринкової економіки передбачає грамотного 
використання технологій інформаційного менеджменту. Студент набуває комплексне уявлення про сутність інформаційного менеджменту, умови 
його регулювання, взаємодії з безпосередніми факторами. У студента формується комплексне уявлення про структуру та способи прийняття 
обґрунтованого управлінського рішення, яке розташовується на цілому системному комплексі діяльності сучасної організації. 

 
3. Мета і завдання дисципліни 

 
Метою викладання навчальної дисципліни «Технології інформаційного менеджменту» є забезпечення здобувачів вищої освіти 

комплексом знань, умінь та навичок, необхідних для застосування в професійній діяльності у сфері теорії інформаційного менеджменту, а також 
придбання студентами навиків управління організаціями. Студенти повинні отримати теоретичні знання уніфікованих підходів, закріплених в 
сучасних стандартах та методологіях інформаційного менеджменту. 

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є формування наступних компетенцій: 
– Знати інструментальні засоби для моделювання та оптимізації бізнес-процесів (СК8); 
– Вміти проводити аналіз та моделювати бізнеспроцеси певної предметної області з метою їх вдосконалення з використанням сучасних 

інформаційних технологій, забезпечення безпеки інформаційного трафіку (СК19). 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=jEfDXi0AAAAJ&hl=ru
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219410986
http://moodle.kntu.kr.ua/course/view.php?id=1382
http://moodle.kntu.kr.ua/course/view.php?id=1382
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4. Формат дисципліни 

 

Для денної форми навчання: 

Викладання курсу передбачає для засвоєння дисципліни традиційні лекційні заняття із застосуванням мультимедійних презентацій, у 

поєднанні з лабораторними заняттями. 

Формат очний (Face to face) 

 

Для заочної форми навчання: 

Під час сесії формат очний (Face to face), у міжсесійний період – дистанційний (online). 

 

 

5. Результати навчання 

 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент буде забезпечити наступні програмні результати: 

– Здатність демонструвати знання з існуючих методологій та інструментальних засобів щодо моделювання, аналізу та оптимізації бізнес-

процесів та здатність до їх обґрунтованого використання (ПР9). 

 

6. Обсяг дисципліни 

 

Ознака дисципліни, вид заняття Кількість годин 

Рекомендації щодо семестру вивчення 2 семестр 

Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки» 

Кількість кредитів / годин 6/180 

Кількість змістових модулів 2 

Нормативна / вибіркова нормативна 

лекції 36 

лабораторні 36 

самостійна робота 78 

Вид підсумкового контролю: екзамен 40 
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7. Пререквізити 

 

Враховуючи послідовність накопичення знань і набуття вмінь, для опанування навчальної дисципліни необхідні знання й вміння, здобуті під 

час вивчення навчальних дисциплін «Теоретичні  основи  інформаційних технологій». 

 

8. Технічне і програмне забезпечення / обладнання 

 

Для викладання навчальної дисципліни застосовується матеріально-технічна база кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення: 

мультимедійний проектор Epson EB-X41, спеціалізовані комп’ютерні лабораторії з персональними комп’ютерами Athlon II 215x2 (10 шт.), Athlon 

2.4, (15 шт.), AMD Semprom LE-1150 (18 шт.), AMD Duron 1,2 GHz (15 шт.), використовується вільно розповсюджуване безкоштовні середовища 

розробки програмного забезпечення (детально [27]), відкрита бездротова мережа Wi-Fi, вільний доступ до Інтернету. 

 

9. Політика дисципліни 

 

Академічна доброчесність: 

Очікується, що студенти будуть дотримуватися принципів академічної доброчесності, усвідомлювати наслідки її порушення. Детальніше за 

посиланням URL : http://www.kntu.kr.ua/doc/Кодекс академічної доброчесності.pdf 

 

Відвідування занять 

Є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають лекції і лабораторні заняття курсу. 

Пропущені заняття повинні бути відпрацьовані не пізніше, ніж за тиждень до залікової сесії. 

 

Поведінка на заняттях 

Недопустимість: запізнень на заняття, списування та плагіат, несвоєчасне виконання поставленого завдання. 

 

При організації освітнього процесу в Центральноукраїнському національному технічному університеті студенти, викладачі та адміністрація 

діють відповідно до:  

Положення про організацію освітнього процесу; 

Положення про організацію вивчення навчальних дисциплін вільного вибору; 

Положення про рубіжний контроль успішності і сесійну атестацію студентів ЦНТУ, 

Кодексу академічної доброчесності ЦНТУ. 

 

 

 

 

 

 

http://www.kntu.kr.ua/doc/Ð�Ð¾Ð´ÐµÐºÑ�%20Ð°ÐºÐ°Ð´ÐµÐ¼Ñ�Ñ�Ð½Ð¾Ñ�%20Ð´Ð¾Ð±Ñ�Ð¾Ñ�ÐµÑ�Ð½Ð¾Ñ�Ñ�Ñ�.pdf
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10. Навчально-методична карта дисципліни 

Тиждень, 

дата, 

академічні 

години 

Тема, основні питання 

(розкривають зміст і є 

орієнтирами для підготовки до 

модульного і підсумкового 

контролю) 

Форма 

діяльності 

(заняття) 

/формат 

Матеріали 
Література, 

інформаційні 

ресурси 
Завдання, години 

Вага 

оцінки 

Термін 

виконання 

Змістовний модуль 1. ІТ менеджмент та виробничі функції 

Тиж.1 

семестру 

(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 1. Менеджмент у 

розробці програмних 

продуктів 

Поняття "менеджер IT 

проекту". Схеми організації 

менеджменту проекту. 

Можливі варіанти реалізації. 

Лекція / 

Face to face 
Презентація 

1, 12, 

18-25 

Самостійно опрацювати 

теоретичний матеріал теми 1. 

(4 год.) 

2 бали 

Самостійна 

робота до 2 

тижня 

включно 

Тиж.1 

семестру 

(за розкладом) 

(2 год.) 

ЛР 1. Використання Vision за 

методикою RUP 

Отримати практичні навики 

використання стандарту 

IBM Rational Unified Process. 

Лабораторна 

робота / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 
1-3, 12, 17 

Самостійно опрацювати 

теоретико-практичні 

питання до виконання 

лабораторної роботи 1. 

(5 год.) 

2 бали 

Самостійна 

робота до 2 

тижня 

включно 

Тиж.2 

семестру 

(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 2. Функціональні ролі в 

колективі розробників 

Функції та ролі, виконувані 

розробниками ПЗ. Моделі 

проектної групи концепції 

Microsoft Solution Framework. 

Рольові кластери моделі 

проектної групи.  

Лекція / 

Face to face 
Презентація 

1, 12, 

18-25 

Самостійно опрацювати 

теоретичний матеріал теми 2. 

(4 год.) 

2 бали 

Самостійна 

робота до 3 

тижня 

включно 

Тиж.2 

семестру 

(за розкладом) 

(2 год.) 

ЛР 2. Розробка і аналіз вимог 

до програмного продукту 

Отримати практичні навики 

використання моделі FURPS+  

специфікації RUP 

 

Лабораторна 

робота / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 
1-3, 12, 17 

Самостійно опрацювати 

теоретико-практичні 

питання до виконання 

лабораторної роботи 2. 

(4 год.) 

2 бали 

Самостійна 

робота до 3 

тижня 

включно 
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Тиж.3 

семестру 

(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 3. Ключові ролі 

колективу розробників та 

визначення кадрових 

ресурсів проекту 

Варіанти кадрового забезпе-

чення проекту. Розв'язок 

завдань визначення кадрових 

ресурсів ІТ проекту. 

 

Лекція / 

Face to face 
Презентація 

2, 12, 

18-25 

Самостійно опрацювати 

теоретичний матеріал теми 3. 

(5 год.) 

2 бали 

Самостійна 

робота до 4 

тижня 

включно 

Тиж.3 

семестру 

(за розкладом) 

(2 год.) 

ЛР 3. Оцінка трудомісткості і 

термінів розробки проекту за 

методикою COCOMO 

Отримати практичні навики 

використання методики 

COCOMO 

 

Лабораторна 

робота / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 
1-3, 12, 17 

Самостійно опрацювати 

теоретико-практичні 

питання до виконання 

лабораторної роботи 3. 

(4 год.) 

2 бали 

Самостійна 

робота до 4 

тижня 

включно 

Тиж.4 

семестру 

(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 4. Принципи побудови 

системи діяльностей 

програмного проекту 

Виробничі функції й виконавці. 

Системи й елементи проектних 

діяльностей. Діяльність 

виконання програмного 

проекту. Менеджмент у системі 

діяльностей проекту. 

 

Лекція / 

Face to face 
Презентація 

2, 12, 

18-25 

Самостійно опрацювати 

теоретичний матеріал теми 4. 

(5 год.) 

2 бали 

Самостійна 

робота до 5 

тижня 

включно 

Тиж.4 

семестру 

(за розкладом) 

(2 год.) 

ЛР 4. Планування 

закупівель програмного 

проекту 

Отримати практичні навички 

планування, організації 

закупівель та поставок 

ресурсів для проекту, що 

розробляється. 

 

 

Лабораторна 

робота / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 

1-3, 12, 17 

 

Самостійно опрацювати 

теоретико-практичні 

питання до виконання 

лабораторної роботи 4. 

(3 год.) 

2 бали 

Самостійна 

робота до 5 

тижня 

включно 
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Тиж.5 

семестру 

(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 5. Методологічні 

стратегії 

Визначення етапів проекту: 

послідовний розвиток проекту. 

Конус операційних маршрутів 

проекту. З'ясування відхилень і 

коректування траєкторії. 

Лекція / 

Face to face 
Презентація 

3, 12, 

18-25 

Самостійно опрацювати 

теоретичний матеріал теми 5. 

(4 год.) 

2 бали 

Самостійна 

робота до 6 

тижня 

включно 

Тиж.5 

семестру 

(за розкладом) 

(2 год.) 

ЛР 5. Рольова модель 

команди 

Отримати практичні навички 

планування ролей та 

відповідальності учасників 

проекту розробки ПЗ. 

Лабораторна 

робота / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 

1-3, 12, 17 

 

Самостійно опрацювати 

теоретико-практичні 

питання до виконання 

лабораторної роботи 5. 

(3 год.) 

2 бали 

Самостійна 

робота до 6 

тижня 

включно 

Тиж.6 

семестру 

(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 6. Життєвий цикл 

програмного продукту і його 

моделі 

Мотивація вивчення життєвого 

циклу і його моделей. 

Розробка, використання й 

супровід програмного 

забезпечення. Послідовний 

розвиток проекту й ітеративний 

нарощування. 

Лекція / 

Face to face 
Презентація 

2-3, 12, 

18-25 

Самостійно опрацювати 

теоретичний матеріал теми 6. 

(4 год.) 

2 бали 

Самостійна 

робота до 7 

тижня 

включно 

Тиж.6 

семестру 

(за розкладом) 

(2 год.) 

ЛР 6. Рольова модель 

команди (ч.1) 

Отримати практичні навички 

планування ролей та 

відповідальності учасників 

проекту розробки ПЗ. 

 

 

Лабораторна 

робота / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 

1-3, 12, 17 

 

Самостійно опрацювати 

теоретико-практичні 

питання до виконання 

лабораторної роботи 5. 

(3 год.) 

2 бали 

Самостійна 

робота до 7 

тижня 

включно 
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Тиж.7 

семестру 

(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 7. Моделі традиційного 

представлення про життєвий 

цикл. 

Загальноприйнята модель. 

Загальноприйнята модель 

життєвого циклу програмного 

забезпечення. Класична 

ітераційна модель. Каскадна 

модель MSF. 

 

Лекція / 

Face to face 
Презентація 

3, 12, 

18-25 

Самостійно опрацювати 

теоретичний матеріал теми 7. 

(3 год.) 

2 бали 

Самостійна 

робота до 8 

тижня 

включно 

Тиж.7 

семестру 

(за розкладом) 

(2 год.) 

ЛР 7. Рольова модель 

команди (ч.2) 

Отримати практичні навички 

планування ролей та 

відповідальності учасників 

проекту розробки ПЗ. 

 

Лабораторна 

робота / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 

1-3, 12, 17 

 

Самостійно опрацювати 

теоретико-практичні 

питання до виконання 

лабораторної роботи 5. 

(3 год.) 

2 бали 

Самостійна 

робота до 8 

тижня 

включно 

Тиж.8 

семестру 

(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 8. Виробничі функції в 

моделюванні життєвого 

циклу: модель фази-функції. 

Фазовий вимір. 

Функціональний вимір. 

Матриця фази-функції моделі 

Гантера. Облік ітеративності в 

моделі фази–функції. 

 

 

Лекція / 

Face to face 
Презентація 

3-4, 13, 

18-25 

Самостійно опрацювати 

теоретичний матеріал теми 8. 

(3 год.) 

2 бали 

Самостійна 

робота до 9 

тижня 

включно 

Тиж.8 

семестру 

(за розкладом) 

(2 год.) 

ЛР 8. План комунікацій 

проекту та план управління 

конфігураціями  

Отримати практичні навички 

обміну інформацією між 

учасниками проекту розробки 

ПЗ. 

 

 

 

Лабораторна 

робота / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 

1-3, 12, 17 

 

Самостійно опрацювати 

теоретико-практичні 

питання до виконання 

лабораторної роботи 6.  

(4 год.) 

3 бали 

Самостійна 

робота до 9 

тижня 

включно 
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Тиж.9 

семестру 

(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 9 Моделювання 

об'єктно-орієнтованого 

життєвого циклу 

програмних проектів 

Ітеративність розвитку. Зміна 

функціональності. Форму-

вання системи понять проекту. 

Нарощування 

функціональності у відповід-

ності зі сценаріями.  

Лекція / 

Face to face 
Презентація 

4, 12, 

18-25 

Самостійно опрацювати 

теоретичний матеріал теми 9. 

(3 год.) 

2 бали 

Самостійна 

робота до 10 

тижня 

включно 

Тиж.9 

семестру 

(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 9. Технологічні аспекти 

розвитку програмних 

систем у моделях 

життєвого циклу (ч.1) 

Паралельне виконання 

ітерацій. Межі сполучень 

ітерацій у проекті. 

Ілюстративні й інструмента-

льні моделі життєвого циклу. 

Лекція / 

Face to face 
Презентація 

4, 12-13, 

18-25 

Самостійно опрацювати 

теоретичний матеріал теми 10. 

(3 год.) 

4 бали 

Самостійна 

робота до 10 

тижня 

включно 

Максимальна кількість балів за змістовим модулем 1 30 балів 39 

Змістовний модуль 2. Концептуальна база, планування та контроль ІТ проекту 

Тиж.10 

семестру 

(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 10. Технологічні 

аспекти розвитку 

програмних 

систем у моделях 

життєвого циклу (ч.2) 

Паралельне виконання 

ітерацій. Межі сполучень 

ітерацій у проекті. 

Ілюстративні й інструмента-

льні моделі життєвого циклу. 

Лекція / 

Face to face 
Презентація 

4, 12-13, 

18-25 

Самостійно опрацювати 

теоретичний матеріал теми 10. 

(3 год.) 

2 бали 

Самостійна 

робота до 11 

тижня 

включно 

Тиж.10 

семестру 

(за розкладом) 

(2 год.) 

ЛР 10. Аналіз і планування 

ризиків проекту 

Отримати практичні навички 

планування ризиків проекту. 

Лабораторна 

робота / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 

1-3, 12, 17 

 

Самостійно опрацювати 

теоретико-практичні 

питання до виконання 

лабораторної роботи 7. 

(3 год.) 

2 бали 

Самостійна 

робота до 11 

тижня 

включно 
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Тиж.11 

семестру 

(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 11. Моделі життєвого 

циклу в деяких реальних 

методологіях програмування 

Модель життєвого циклу RUP. 

Модель процесів MSF. 

Життєвий цикл у методологіях 

швидкого розвитку проектів. 

Модель життєвого циклу 

екстремального 

програмування. 

 

 

Лекція / 

Face to face 
Презентація 

5, 12, 

18-25 

Самостійно опрацювати 

теоретичний матеріал теми 11. 

(4 год.) 

2 бали 

Самостійна 

робота до 12 

тижня 

включно 

Тиж.11 

семестру 

(за розкладом) 

(2 год.) 

ЛР 11. Планування 

підготовки і випуску 

документів 

проекту (ч.1) 

Отримати практичні навички 

планування необхідних 

документів проекту. 

 

 

Лабораторна 

робота / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 

4-6, 12, 17 

 

Самостійно опрацювати 

теоретико-практичні 

питання до виконання 

лабораторної роботи 8. 

(5 год.) 

2 бали 

Самостійна 

робота до 12 

тижня 

включно 

Тиж.12 

семестру 

(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 12. Проблеми 

оперування вимогами 

Проблеми визначення й 

аналізу вимог. Трасування 

вимог. Схема трансформації 

вимог. 

 

 

Лекція / 

Face to face 
Презентація 

5-6, 14, 

18-25 

Самостійно опрацювати 

теоретичний матеріал теми 12. 

(4 год.) 

2 бали 

Самостійна 

робота до 13 

тижня 

включно 

Тиж.12 

семестру 

(за розкладом) 

(2 год.) 

ЛР 12. Планування 

підготовки і випуску 

документів 

проекту (ч.2) 

Отримати практичні навички 

планування необхідних 

документів проекту. 

 

Лабораторна 

робота / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 

4-6, 12, 17 

 

Самостійно опрацювати 

теоретико-практичні 

питання до виконання 

лабораторної роботи 8. 

(5 год.) 

2 бали 

Самостійна 

робота до 13 

тижня 

включно 
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Тиж.13 

семестру 

(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 13. Принципи й 

приклади оперування 

вимогами в моделях 

життєвого циклу 

Безперервність вступу вимог 

до програмного продукту в 

моделях життєвого циклу. 

Трасування вимог, що 

надходять у ході розробки 

ітерації. Трасування вимог, що 

надходять у ході експлуатації. 

Модель обробки вимог у 

період експлуатації системи. 

Лекція / 

Face to face 
Презентація 

7, 13, 

18-25 

Самостійно опрацювати 

теоретичний матеріал теми 13. 

(3 год.) 

2 бали 

Самостійна 

робота до 14 

тижня 

включно 

Тиж.13 

семестру 

(за розкладом) 

(2 год.) 

ЛР 13. Графік розробки та 

впровадження програмного 

продукту з урахуванням 

конкуруючих ресурсів (ч.1) 

Отримати практичні навички 

впровадження програмного 

продукту. 

Лабораторна 

робота / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 

4-6, 12, 17 

 

Самостійно опрацювати 

теоретико-практичні 

питання до виконання 

лабораторної роботи 9. 

(5 год.) 

2 бали 

Самостійна 

робота до 14 

тижня 

включно 

Тиж.14 

семестру 

(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 14 Принципи й 

приклади оперування 

вимогами та моделювання 

вимог 

Використання метафор. 

Моделювання вимог. Схема 

процесу моделювання вимог. 

Керування змінами вимог. 

Збереження історії зміни 

вимог. 

Лекція / 

Face to face 
Презентація 

6-7, 12, 

18-25 

Самостійно опрацювати 

теоретичний матеріал теми 14. 

(3 год.) 

2 бали 

Самостійна 

робота до 15 

тижня 

включно 

Тиж.14 

семестру 

(за розкладом) 

(2 год.) 

ЛР 14. Графік розробки та 

впровадження програмного 

продукту з урахуванням 

конкуруючих ресурсів (ч.2). 

Отримати практичні навички 

впровадження програмного 

продукту. 

Лабораторна 

робота / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 

4-6, 12, 17 

 

Самостійно опрацювати 

теоретико-практичні 

питання до виконання 

лабораторної роботи 10. 

(5 год.) 

2 бали 

Самостійна 

робота до 15 

тижня 

включно 
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Тиж.15 

семестру 

(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 15. Концептуальна база 

проекту як основа його 

розвитку 

План і концептуальна база. 

Концепції розвитку проекту. 

Загальні принципи й 

положення. Спеціальні 

принципи й положення. 

Переваги поділу принципів. 

Планування релізів. 

Лекція / 

Face to face 
Презентація 

8, 13, 

18-25 

Самостійно опрацювати 

теоретичний матеріал теми 15. 

(5 год.) 

2 бали 

Самостійна 

робота до 15 

тижня 

включно 

Тиж.15 

семестру 

(за розкладом) 

(2 год.) 

ЛР 15. Планування та 

управління бюджетом 

витрат програмного проекту 

(ч.1) 

Отримати практичні навички 

управління бюджетом витрат 

програмного проекту. 

Лабораторна 

робота / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 

4-6, 12, 17 

 

Самостійно опрацювати 

теоретико-практичні 

питання до виконання 

лабораторної роботи 11. 

(4 год.) 

2 бали 

Самостійна 

робота до 15 

тижня 

включно 

Тиж.16 

семестру 

(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 16. Концептуальна база 

проекту: керування 

ризиками і якістю, 

відстеження зв'язків. 

Керування ризиками. Складові 

ризику. Список 

ідентифікованих реальних 

ризиків. Перемикання ризику. 

Зменшення ризику. 

Попередження збитків від 

ризику. 

Лекція / 

Face to face 
Презентація 

8, 13-14, 

18-25 

Самостійно опрацювати 

теоретичний матеріал теми 16. 

(5 год.) 

2 бали 

Самостійна 

робота до 16 

тижня 

включно 

Тиж.16 

семестру 

(за розкладом) 

(2 год.) 

ЛР 16.  Планування та 

управління бюджетом 

витрат програмного проекту 

(ч.2) 

Отримати практичні навички 

управління бюджетом витрат 

програмного проекту. 

Лабораторна 

робота / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 

4-6, 12, 17 

 

Самостійно опрацювати 

теоретико-практичні 

питання до виконання 

лабораторної роботи 12. 

(3 год.) 

2 бали 

Самостійна 

робота до 16 

тижня 

включно 
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Тиж.17 

семестру 

(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 17. Планування й 

контроль розвитку проекту. 

цикл керування 

проектом. 

Плани й планування. 

Спостереження й контроль. 

Контрольні функції. 

Лекція / 

Face to face 
Презентація 

9, 14, 

18-25 

Самостійно опрацювати 

теоретичний матеріал теми 17. 

(6 год.) 

2 бали 

Самостійна 

робота до 17 

тижня 

включно 

Тиж.17 

семестру 

(за розкладом) 

(2 год.) 

ЛР 17. План закриття 

проекту і оформлення 

звітності (ч.1) 

Отримати практичні навички 

закриття проекту. 

Лабораторна 

робота / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 
4-6, 12, 17 

Самостійно опрацювати 

теоретико-практичні 

питання до виконання 

лабораторної роботи 13.  

(4 год.) 

3 бали 

Самостійна 

робота до 17 

тижня 

включно 

Тиж.18 

(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 18. Результативність 

програмістської проектної 

діяльності 

Робочі продукти. Види 

робочих продуктів ІТ проекту. 

Рівні зрілості процесів 

розробки програмного 

забезпечення. Сходи розвитку 

зрілості організації. 

Формування методів і методик 

аналізу й узагальнення 

розв'язків. 

Лекція / 

Face to face 
Презентація 

10, 14-15, 

18-25 

Самостійно опрацювати 

теоретичний матеріал теми 18. 

(4 год.) 

3 бали 

Самостійна 

робота до 18 

тижня 

включно 

Тиж.18 

семестру 

(за розкладом) 

(2 год.) 

ЛР 18. План закриття 

проекту і оформлення 

звітності (ч.2) 

Отримати практичні навички 

закриття проекту. 

Лабораторна 

робота / 

Face to face 

Методичні 

рекомендації 
4-6, 12, 17 

Самостійно опрацювати 

теоретико-практичні 

питання до виконання 

лабораторної роботи 14. 

(4 год.) 

3 бали 

Самостійна 

робота до 18 

тижня 

включно 

Максимальна кількість балів за змістовим модулем 2 30 балів 39 

Максимальна кількість балів за екзамен 40 балів 78 
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11. Система оцінювання та вимоги 

 

Види контролю: поточний, підсумковий. 

 

 

Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю, усне опитування, письмовий контроль, тестовий контроль. 

 

 

Форма підсумкового контролю: екзамен. 

Контроль знань і умінь (поточний і підсумковий) з дисципліни «Технології інформаційного менеджменту» здійснюється згідно з кредитною 

трансферно-накопичувальною системою організації навчального процесу. Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100-бальною 

шкалою. Він складається з рейтингу навчальної роботи (засвоєння теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та самостійної роботи, 

виконання лабораторних завдань), для оцінювання якої призначається 60 балів, та екзамену, максимальна оцінка за який складає 40 балів. 

 

 

Розподіл балів, які отримують студенти при вивченні дисципліни «Технології інформаційного менеджменту» 

 

Поточний контроль та самостійна робота 

 

Змістовий модуль 1 

 

Екз. Сума 

Л1 ЛР1 Л2 ЛР2 Л3 ЛР3 Л4 ЛР4 Л5 ЛР5 Л6 ЛР6 Л7 ЛР7 Л8 ЛР8 Л9 ЛР9 

40 100 

2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

 

30 

 

Змістовий модуль 2 

 

Л10 ЛР10 Л11 ЛР11 Л12 ЛР12 Л13 ЛР13 Л14 ЛР14 Л15 ЛР15 Л16 ЛР16 Л17 ЛР17 Л18 ЛР18 

2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

 

30 

 

Примітка: Т1, Т2,…,Т7 – тема, Л – теоретичні (лекційні) заняття, ЛР – лабораторні заняття 
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Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики 

90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

1-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни 

Критерії оцінювання знань і вмінь здобувачів визначені Положенням про організацію освітнього процесу в ЦНТУ (стор. 32-33). 

 

12. Рекомендовані література й джерела 

Базова 

1. Стоянович Р. Фріланс на західному ринку, як розпочати та досягти успіху. Пер. с англ. / Роман Стоянович. –М. Волинські обереги,  

2017. –156. 

2. AGILE. Практическое руководство Пер. с англ. / Project Management Institute. –М. Олимп-Бизнес, 2019. –182. 

3. Руководство к своду знаний по управлению проектами. Руководство PMBOK. 6-е изд. Пер. с англ. / Project Management Institute. –М. Олимп-

Бизнес, 2016. –792. 

4. Франк Ш. Бизнес-процессы. Языки моделирования, методы, инструменты. Пер. с англ. / Франк ШёнталерГотфрид ФоссенАндреас 

ОбервайсТомас Карле. –М. Альпина, 2019. –264. 
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