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1. Загальна інформація 
 

Назва дисципліни Організація та керування інформаційними системами 
Рік викладання 2022-2023 календарний рік 

Розробник(и) 

– Коваленко Анна Степанівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення 
Центральноукраїнського національного технічного університету 
– Senior Android Engineer, Україна м. Київ, Білєфельд (Німеччина) «Triple A Internetshops GmbH», Мошуренко Д. А.  
(https://jobs.dou.ua/companies/triple-a-internetshops-gmbh/) 

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=57610324500 
Асистент – Гермак Вікторія Сергіївна,  
http://kbpz.kntu.kr.ua/germak-viktoriy/ 
https://scholar.google.com.ua/citations?user=2lR18z4AAAAJ&hl=ru 
https://orcid.org/0000-0001-8473-4156 

Контактний телефон 
службовий: (0522)390-449 – робочі дні з 830 до 1420 
Мобільні телефони / Viber / Telegram надано у описі курсу «Організація та керування інформаційними системами» на 
сервері дистанційної освіти ЦНТУ. –URL: http://moodle.kntu.kr.ua/course/view.php?id=1670 

E-mail: У описі курсу «Організація та керування інформаційними системами» на сервері дистанційної освіти ЦНТУ.  
– URL: http://moodle.kntu.kr.ua/course/view.php?id=1670 

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

 
2. Анотація дисципліни 

 
Навчальний курс «Організація та керування інформаційними системами» призначений для набуття теоретичних знань та комплексу 

професійних навичок, які відповідають за успішне використання та впровадження низки сучасних підходів  розвитку ІТ стартапів з генерування 
нової ідей до оформлення її у вигляді презентації інвестору. Придбання навиків роботи з найбільш поширеними бізнес-моделями для IT-проектів, 
процесу їх пошуку, створення архітектури, перевірки за допомогою методів експертної оцінки ринку з урахуванням цілей, обмежень, технічних, 
економічних та правових аспектів у відповідності до міжнародних стандартів та захисту інтелектуальної власності. 

 
3. Мета і завдання дисципліни 

 
Метою викладання навчальної дисципліни «Організація та керування інформаційними системами» є забезпечення здобувачів вищої 

освіти комплексом знань, умінь та навичок, необхідних для застосування в професійній діяльності низки сучасних практик у сервісних та 
продуктових IT компаніях. 

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є формування наступних компетенцій магістра з комп’ютерних наук. 
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Завданням вивчення дисципліни є формування компетентностей (ЗК– загальних, СК – фахових): 
– ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
– ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
– ЗК07. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
– СК02. Здатність формалізувати предметну область певного проєкту у вигляді відповідної інформаційноїмоделі. 
– СК05. Здатність розробляти, описувати, аналізувати та оптимізувати архітектурні рішення інформаційних та комп’ютерних систем 

різного призначення. 
– СК14. Здатність здійснювати моніторинг та планування ІТ проєктів, зокрема стартапних проєктів, на основі міжнародних стандартів та 

відповідно до концепцій і підходів сталого розвитку і захисту інтелектуальної власності. 
 

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: 
– РН6. Розробляти концептуальну модель інформаційної або комп’ютерної системи. 
– РН10. Проектувати архітектурні рішення інформаційних та комп’ютерних систем різного призначення 
– РН23. Аналізувати предметну область ІТ-розробки або дослідження, використовуючи наявну документацію, консультування зі 

стейкхолдерами, а також документувати функціональні і нефункціональні вимоги до ІТ-розробки чи дослідження, моделювати об'єкт розробки 
або дослідження і забезпечувати належний захист прав інтелектуальної власності на IT-продукти. 

 
6. Обсяг дисципліни 

Ознака дисципліни, вид заняття 
Денна форма навчання 

Кількість годин 
Рекомендації щодо семестру вивчення 2 семестр 

Спеціальність 122 « Комп’ютерні науки » 
Кількість кредитів / годин 3/90 

Кількість змістових модулів 2 
Нормативна / вибіркова нормативна 

лекції 18 
лабораторні 18 

самостійна робота 54 
Вид підсумкового контролю :  екзамен 
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7. Пререквізити 

 

Навчальна дисципліна “Організація та керування інформаційними системами” викладається на першому курсі навчання на 
ОПП «Комп’ютерні науки» другого рівня вищої освіти (2 семестр). Враховуючи послідовність накопичення знань і набуття вмінь, для опанування 
навчальної дисципліни необхідні знання й вміння, здобуті під час вивчення навчальних дисциплін «Штучний інтелект», «Технології 
інформаційного менеджменту». 

8. Технічне і програмне забезпечення / обладнання 
 

Лекційні заняття проводяться в аудиторіях обладнаних мультимедійним проектором. Лабораторні роботи виконуються у аудиторіях кафедри 
кібербезпеки та програмного забезпечення, обладнаних відповідним апаратним та програмним забезпеченням (ауд. 501, 507, 508, 517), з 
відкритою бездротовою мережею Wi-Fi, вільним доступом до Інтернету. Оскільки при вивченні дисципліни використовуються інформаційні 
технології навчання, система дистанційної освіти Moodle, студенту необхідно мати комп’ютерну техніку (з виходом у Internet) та оргтехніку для 
комунікації з викладачами, виконання тестових завдань в системі дистанційної освіти. 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.), OpenOffice версії 4.1.7 
(ліцензія LGPL), Google Chrome версії 106.0.5249.62 (ліцензія EULA), Google Docs (free licence) , Google sheets (free licence), Google Slides (free 
licence), draw.io (free licence). 

 

9. Політика дисципліни 
 

Організація освітнього процесу. Учасники освітнього процесу повинні дотримуватися вимог Положення про організацію освітнього процесу 
ЦНТУ, Кодексу академічної доброчесності ЦНТУ, Положення про дотримання академічної доброчесності НПП та здобувачами вищої освіти, 
інших нормативних актів університету http://www.kntu.kr.ua/?view=univer&id=4. 

Академічна доброчесність: Очікується, що студенти будуть дотримуватися принципів академічної доброчесності, усвідомлювати наслідки її 
порушення. Детальніше за посиланням URL : http://www.kntu.kr.ua/doc/dobro.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. 

 



 6

 
10. Навчально-методична карта дисципліни 

 

Тиждень, 
дата, 

академічні 
години 

Тема 

Форма 
діяльності 
(заняття) 
/формат 

Матеріали 
Література, 

інформаційні 
ресурси 

Завдання, години 
Вага 

оцінки 
Термін 

виконання 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. ФОРМУВАННЯ БІЗНЕС-ІДЕЇ 

Тиж.1 
(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 1. Технології  
генерації ідей. 

Базові методи генерації ідей. 
Джерела інноваційних ідей. 

 

Лекція / 
Face to face 

Презентація 
1-7, 15-20, 

23 

Опрацювати матеріал лекції. 
Самостійно опрацювати 

матеріал:  
Концепції розвитку та 

проектування інформаційних 
систем. (4 год.) 

3 бали 

Самостійна 
робота до 2 

тижня 
включно 

Тиж.1 
(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 1. Основи створення 
бізнес-ідеї.  

Отримати практичні навики 
генерування бізнес-ідеї та 

обрання бізнес-моделі. 

Лабораторна 
робота / 

Face to face 

Методичні 
рекомендації 

8-14, 21-22, 
23-34 

Оформити звіт з виконаної 
лабораторної роботи та 
підготувати відповіді на 

контрольні питання. 
(2 год.) 

3 бали 

Самостійна 
робота до 2 

тижня 
включно 

Тиж.3 
(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 2. Популярні бізнес-
моделі. 

Основи бізнес-моделі для 
Інтернет-стартапів. Приклади 

бізнес моделей у сфері IT. 
 

Лекція / 
Face to face 

Презентація 
1-7, 15-20, 

23 

Опрацювати матеріал лекції. 
Самостійно опрацювати 

матеріал: Основоположна роль 
інформаційних систем в 
управлінні організацією. 

Переваги та недоліки 
використання автоматизованих 

систем управління. (4 год.) 

3 бали 

Самостійна 
робота до 4 

тижня 
включно 
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Тиж.3 
(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 2. Основи 
використання клієнт-

орієнтованої методології. 
Отримати практичні навики 

роботи з клієнт-орієнтованими 
технологіями. 

Лабораторна 
робота / 

Face to face 

Методичні 
рекомендації 

8-14, 21-22, 
23-34 

Оформити звіт з виконаної 
лабораторної роботи та 
підготувати відповіді на 

контрольні питання. 
(2 год.) 

3 бали 

Самостійна 
робота до 4 

тижня 
включно 

Тиж.5 
(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 3. Продукт-орієнтована 
й клієнт-орієнтована 

методологія. 
Загальна схема PDM. 

Загальна схема CDM. 

Лекція / 
Face to face 

Презентація 
1-7, 15-20, 

23 

Опрацювати матеріал лекції. 
Самостійно опрацювати 

матеріал: Складові компоненти 
управлінських інформаційних 

систем. Основні ресурси 
інформаційних систем. (4 год.) 

3 бали 

Самостійна 
робота до 6 

тижня 
включно 

Тиж.5 
(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 3. Основи формування 
оптимального набору 

функцій стартапу. 
Отримати практичні навики 
використання методології 

мінімального життєздатного 
програмного продукту. 

Лабораторна 
робота / 

Face to face 

Методичні 
рекомендації 

8-14, 21-22, 
23-34 

Оформити звіт з виконаної 
лабораторної роботи та 
підготувати відповіді на 

контрольні питання. 
(2 год.) 

3 бали 
Самостійна 
робота до 6 

тижня включно 

Тиж.7 
(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 4. Шаблони бізнес-
моделювання. 

Шаблон бізнес-моделі. 
Заповнення полотна бізнес-

моделі. 

Лекція / 
Face to face 

Презентація 
1-7, 15-20, 

23 

Опрацювати матеріал лекції. 
Самостійно опрацювати 
матеріал: Традиційні та 

інтегровані автоматизовані 
інформаційні системи у бізнесі. 
Функції інформаційних систем у 
менеджменті організації. (4 год.) 

3 бали 
Самостійна 
робота до 8 

тижня включно 

Тиж.7 
(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 4. Основи використання 
шаблонів експертного 

опитування. 
Отримати практичні навики 

формування шаблонів 
експертного опитування 

стартапів. 

Лабораторна 
робота / 

Face to face 

Методичні 
рекомендації 

8-14, 21-22, 
23-34 

Оформити звіт з виконаної 
лабораторної роботи та 
підготувати відповіді на 

контрольні питання. 
(2 год.) 

3 бали 
Самостійна 
робота до 8 

тижня включно 
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Тиж.9 
(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 5. Створення прототипу 
MVP. 

Мінімально життєздатний 
продукт. Різновиди MVP. 

Лекція / 
Face to face 

Презентація 
1-7, 15-20, 

23 

Опрацювати матеріал лекції. 
Самостійно опрацювати 

матеріал: Підтримка бізнес-
процесів спеціалізованими 

інформаційними системами. 
(4 год.) 

3 бали 
Самостійна 
робота до 10 

тижня включно 

Тиж.9 
(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 5. Основи роботи з 
метриками стартапу. 

Отримати практичні навики 
вибору та формування 

комплекту метрик стартапу. 

Лабораторна 
робота / 

Face to face 

Методичні 
рекомендації 

8-14, 21-22, 
23-34 

Оформити звіт з виконаної 
лабораторної роботи та 
підготувати відповіді на 

контрольні питання. 
(2 год.) 

3 бали 
Самостійна 
робота до 10 

тижня включно 

Максимальна кількість балів за змістовим модулем 1 30 балів  

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. ПРОСУВАННЯ БІЗНЕС-ІДЕЇ. 

Тиж.11 
(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 6. Методи експертної 
оцінки стартапу. 

Схема підготовки експертного 
опитування. Оцінка 

результатів експертного 
опитування. 

Лекція / 
Face to face 

Презентація 
1-7, 15-20, 

23 

Опрацювати матеріал лекції. 
Самостійно опрацювати 
матеріал:  Інтерактивний 

маркетинг, ведення 
автоматизованого продажу, 

реклама та товаропросування. 
(4 год.) 

3 бал 
Самостійна 
робота до 12 

тижня включно 

Тиж.11 
(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 6. Основи формування 
команди розробників. 

Отримати практичні навики 
формування команд 

розробників ПЗ. Частина 1. 

Лабораторна 
робота / 

Face to face 

Методичні 
рекомендації 

8-14, 21-22, 
23-34 

Оформити звіт з виконаної 
лабораторної роботи та 
підготувати відповіді на 

контрольні питання. 
(2 год.) 

3 балів 
Самостійна 
робота до 12 

тижня включно 

Тиж.13 
(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 7. Метрики проекту. 
Існуючі підходи формування 

метрик проекту. Метрика 
AARRR. 

Лекція / 
Face to face 

Презентація 
1-7, 15-20, 

23 

 
 

Опрацювати матеріал лекції. 
Самостійно опрацювати 

матеріал: Планування, розвиток 
та управління інформаційними 

системами в організації. 
(4 год.) 

 
 

3 бал 
Самостійна 
робота до 14 

тижня включно 



 9

Тиж.13 
(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 7. Основи формування 
команди розробників. 

Отримати практичні навики 
формування команд 

розробників ПЗ. Частина 2. 

Лабораторна 
робота / 

Face to face 

Методичні 
рекомендації 

8-14, 21-22, 
23-34 

Оформити звіт з виконаної 
лабораторної роботи та 
підготувати відповіді на 

контрольні питання. 
(2 год.) 

3 балів 
Самостійна 
робота до 14 

тижня включно 

Тиж.15 
(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 8. Формування команди 
стартапу. 

Підходи до формування 
команди. Основні правила 

створення й керування 
командою. 

Лекція / 
Face to face 

Презентація 
1-7, 15-20, 

23 

Опрацювати матеріал лекції. 
Самостійно опрацювати 

матеріал: Системи підтримки 
прийняття управлінських 

рішень. 
(4 год.) 

4 бал 
Самостійна 
робота до 16 

тижня включно 

Тиж.15 
(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 8. Основи створення 
презентацій стартапу. 

Отримати практичні навики 
формування презентаційних 

матеріалів стартапів. 
Частина 1. 

Лабораторна 
робота / 

Face to face 

Методичні 
рекомендації 

8-14, 21-22, 
23-34 

Оформити звіт з виконаної 
лабораторної роботи та 
підготувати відповіді на 

контрольні питання. 
(2 год.) 

4 балів 
Самостійна 
робота до 16 

тижня включно 

Тиж.17 
(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 9. Залучення інвестицій. 
огляд ринку венчурних 

інвестицій. 
Інвестиції на ранній стадії 

розвитку стартапа. Основні 
фактори, що визначають 

привабливість стартапа для 
інвестора. 

Лекція / 
Face to face 

Презентація 
1-7, 15-20, 

23 

Опрацювати матеріал лекції. 
Самостійно опрацювати 
матеріал: Корпоративні 
інформаційні системи. 

(4 год.) 

4 бал 
Самостійна 
робота до 18 

тижня включно 

Тиж.17 
(за розкладом) 

(2 год.) 

Тема 9. Основи створення 
презентацій стартапу. 

Отримати практичні навики 
формування презентаційних 

матеріалів стартапів. 
Частина 2. 

Лабораторна 
робота / 

Face to face 

Методичні 
рекомендації 

8-14, 21-22, 
23-34 

Оформити звіт з виконаної 
лабораторної роботи та 
підготувати відповіді на 

контрольні питання. 
(2 год.) 

4 бали 
Самостійна 
робота до 18 

тижня включно 

Максимальна кількість балів за змістовим модулем 2 30 балів  

Максимальна кількість балів за екзамен 40 балів  
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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 «Організація та керування інформаційними системами» 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 (30 за змістовний модуль), та екзамену, максимальна 
оцінка за який складає 40 балів. 

Розподіл балів, які отримують студенти при вивченні дисципліни «Організація та керування інформаційними системами» 
Поточний контроль та самостійна робота 

Змістовий модуль 1. Формування бізнес-ідеї. Екз. Сума 
Л1 ЛР1 Л2 ЛР2 Л3 ЛР3 Л4 ЛР4 Л5 ЛР5 

40 100 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
30 

Змістовий модуль 2. Просування бізнес-ідеї. 
Л6 ЛР6 Л7 ЛР6 Л8 ЛР7 Л9 ЛР7 
3 3 3 3 3 3 3 3 

30 
Примітка: Т1, Т2,…,Т7 – тема, Л – теоретичні (лекційні) заняття, ЛР – лабораторні заняття 

 
Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою для екзамену 

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 
http://www.kntu.kr.ua/doc/doc/The_provisions_of_company_profile.pdf (стор. 32-33). 
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12. Рекомендована література й джерела 

Базова 

1. Kovalenko A., Khudov H., Symkanych O., Kabus N., Lysytsya V., Khudov R. “The comparative assessment of the quality of cytological drugs image 
processing”. International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering, 2020, 9(5), стр. 8645–8653. 
Режим доступу:https://www.researchgate.net/publication/344924358_The_Comparative_Assessment_of_the_Quality_of_Cytological_Drugs_Image_Proce
ssing (Закордонне фахове видання) 
2. Anna Kovalenko, Hennadii Khudov, Oleksandr Makoveichuk, Ihor Butko, Yuriy Bugay, Igor Gyrenko, Vitalii Stryhun, ,Nazar Shamrai, Irina 
Khizhnyak, Rostyslav Khudov ”Devising a method for segmenting camouflaged military equipment on images from space surveillance systems using a 
genetic algorithm”. 2022. 3/9 (117). Page. 6-14. Режим доступу: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/259759/256880 (Закордонне фахове видання) 
3. A. Kovalenko, O. Kovalenko, O. Smirnov, S. Smirnov, V. Vialkova. The mathematical model of the testing technology for DOM XSS vulnerabilities. 
Scientific & practical cyber security journal (SPCSJ) Vol 2 Issue 1, 22-28 pp. [Электронный Журнал]. Georgia. Tbilisi: SCSA – 2018. Режим доступу: 
https://journal.scsa.ge/ru/papers/the-mathematical-model-of-the-testing-technology-for-dom-xss-vulnerabilities-3/ (Закордонне фахове видання) 
4. Коваленко А.С., Смірнова Т.В., Буравченко К.О., Щербань А.В., Багдасарян Е.К., «Проектування та оптимізація структурованих кабельних 
систем для автоматизації виробничих процесів підприємства» Сучасні інформаційні системи. 2022. Т. 6, № 1. С. 129-133. Режим доступу: 
http://ais.khpi.edu.ua/article/view/254256/251522 (Фахове видання. Категорія «Б») 
5. Коваленко А.С., Смірнова Т.В., Янков М.О., Грудік В.В., Горбов В.О. «Планування радіопокриття та моделювання поширення радіосигналів 
мобільних мереж 5G для автоматизації виробничих процесів». Електронне моделювання, № 3, т. 44. С. 113-122. 2022. Режим доступу:  
https://www.emodel.org.ua/uk/archive-ukr/2022/44-3-u/c-113-122 (Фахове видання. Категорія «Б») 
6. Коваленко А.С., Гнатюк С.О., Кавун С.В., Терейковський І.А., Жмурко Т.О.,  Смірнов О.А., Смірнов С.А., Основи безпеки в комп’ютерних 
мережах, Навчальний посібник – Кропивницький: вид. Лисенко В.Ф. 2018. – 177 с.  
7. Anh Nguyen-Duc, Jürgen Münch, Rafael Prikladnicki, Xiaofeng Wang, Pekka Abrahamsson Fundamentals of Software Startups: Essential Engineering 
and Business Aspects. Springer. 2020. 365 с. 
8. Rizwan Virk Startup Myths and Models: What You Won't Learn in Business School. Columbia Business School Publishing. 2020. 288 с. 
9. Gene KimJez, Humble Patrick, Debois John, WillisJohn Allspaw The DevOps Handbook: How to Create World-Class Agility, Reliability, and Security 
in Technology Organizations. 2016. 480 с. 
Допоміжна 

10. Peter Ester, Arne Maas Silicon Valley: Planet Startup: Disruptive Innovation, Passionate Entrepreneurship & High-tech Startups. Amsterdam University 
Press. 2016. 244 с. 
11. Tamer Marzouk The Adventures of The IT Leader in a Startup Part I: Building IT Service Portfolio From Ground Up (Leadership 101 Book 1). 2017.  
12. Peter Gregory CISM Certified Information Security Manager All-in-One Exam Guide, Second Edition. McGraw Hill. 2022. 624 с. 
13. Todd Barnum The Cybersecurity Manager's Guide: The Art of Building Your Security Program. O'Reilly Media. 2021. 176 с. 
14. Larry Clinton Cybersecurity for Business: Organization-Wide Strategies to Ensure Cyber Risk Is Not Just an IT Issue. Kogan Page. 2022. 264 с. 
15. Dmytro Nizhebetskyi, Andrew Dawson Practical Project Management: Proven Framework That Great Project Managers Use In the Real World. 
Independently published. 2022. 448 с. 
16. George Reynolds Information Technology for Managers. Cengage Learning. 2015. 400 с. 
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17. Sriram Narayan Agile IT Organization Design: For Digital Transformation and Continuous Delivery. Addison-Wesley Professional. 1st edition. 2015. 
304 с. 
18. James Stanier Become an Effective Software Engineering Manager: How to Be the Leader Your Development Team Needs. Pragmatic Bookshelf. 2020. 
398 с. 
19. Коваленко А.В., Смирнов А.А., Комплекс математических моделей технологии тестирования WEB-приложений. Інформаційні технології: 
сучасний стан та перспективи: монографія / За загальною редакцією В.С. Пономаренка. – Х.: ТОВ «ДІСА ПЛЮС», 2018. – 461 с. 
20. Kovalenko A.V., Kovalenko A.S., Smirnov A.A., Dorensky A.P. Information model and its element for displaying information on technical condition of 
objects of integrated information system. International Journal of Computational Engineering Research (IJCER).– Volume 6, Issue 1. – India. Delhi. –
 2016. – P. 21-27. Режим доступу: http://www.ijceronline.com/papers/Vol6_issue1/C061021027.pdf 
Методичне забезпечення 

21. Коваленко А.С., Коваленко О.В., Гермак В.С. «Організація та керування інформаційними системами». Методичні вказівки до виконання 
лабораторних робіт для студентів денної форми навчання другого рівня вищої освіти, галузі 12 Інформаційні технології. – Кропивницький: 
ЦНТУ – 2022. – 55 с. 
22. Коваленко А.С., Коваленко О.В., Гермак В.С. «Організація та керування інформаційними системами». Методичні вказівки до виконання 
лабораторних робіт для студентів заочної форми навчання другого рівня вищої освіти, галузі 12 Інформаційні технології. – Кропивницький: 
ЦНТУ – 2022. – 54 с. 
Інформаційні ресурси 

23. Курс «Організація та керування інформаційними системами» на сервері дистанційної освіта ЦНТУ. – URL: 
http://moodle.kntu.kr.ua/course/view.php?id=1670 
24. Основи створення мобільних додатків [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://developer.android.com/guide 
25. Онлайн-курси UDEMY. – URL: https://www.udemy.com/ –платформа онлайн-курсів різних ІТ тематик. 
26. Онлайн-курси Prometheus. – URL:  https://prometheus.org.ua/ – українська платформа безкоштовних онлайн-курсів 
27. Онлайн-курси Coursera. – URL: https://www.coursera.org –платформа онлайн-курсів різних ІТ тематик. 
28. https://habr.com – колективний блог з новинами та аналітичними статтями про інформаційні технології та програмування. 
29. http://stackoverflow.com/ – система питань і відповідей для професійних програмістів та новачків у програмуванні. 
30. https://dou.ua/ – український веб-сайт з елементами колективного блогу, створений для розповсюдження новин, аналітичних статей та свіжої 
інформації пов'язаної із інформаційними технологіями. 
31. https://www.google.com/ – основна пошукова платформа. 
32. https://www.youtube.com – Відеохостинг, що надає користувачам послуги зберігання, доставки та показу відео. На платформі розміщено багато 
курсів ІТ спрямованості. 
33. https://biblprog.org.ua/ua/programming/ – каталог безкоштовних середовищ розроблення ПЗ. 
34. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: Електронні ресурси НБУВ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.nbuv.gov.ua/. 

 
 

 


