
Силабус навчальної дисципліни 

 
№ Назва поля Детальний контент, коментарі 

1.  Назва факультету  Факультет Комп’ютерних наук 

2.  Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 

3.  Код і назва спеціальності 122 Комп’ютерні науки 

4.  Тип і назва освітньої 

програми 

ОПП «Науки про дані» 

5.  Код і назва дисципліни 

(інформація з ЦІСТ) 

Технології управління та оцінювання ІТ-проєктів 

6.  Кількість ЄКТС кредитів 3 

7.  Структура дисципліни 

(розподіл за видами та 

годинами навчання) 

18 г. –  9 лк, 12 г. –  6 лб, 8 г. – 6 конс, 54 г. – самостійна 

робота, вид контролю: залік 

8.  Графік (терміни) вивчення 

дисципліни  

1-й рік, 2-й семестр 

9.  Передумови для навчання за 

дисципліною 

Раніше мають бути вивчені дисципліни: Системний 

аналіз, Проектування інформаційних систем 

10.  Анотація (зміст) дисципліни  Вибіркова дисципліна професійної та практичної підготовки, 

містить змістові модулі: 

1. Класичні та новітні технології управління ІТ-проєктами.  

2. Методи та інструменти оцінювання ІТ-проєктів 

11.  Компетентності, знання, 

вміння, розуміння, якими 

оволодіє здобувач вищої 

освіти в процесі навчання 

Дисципліна сприяє формуванню та розвитку наступних 

компетентностей: 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу. 

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

ЗК8: Здатність працювати в команді. 

ЗК9: Здатність оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

ФК 1. Розуміння теоретичних засад комп’ютерних наук для 

об’єктивного оцінювання можливостей використання 

обчислювальної техніки в певних процесах людської 

діяльності і визначення перспективних інформаційних 

технологій. 

ФК 2. Здатність комунікувати з представниками різних 

галузей знань та сфер діяльності з метою з’ясування їх 

потреб в автоматизації обробки інформації. 

ФК 3. Здатність збирати, формалізувати, систематизувати і 

аналізувати потреби та вимоги до комп’ютерної системи, що 

розробляється, експлуатується чи супроводжується. 

ФК 4. Здатність формалізувати предметну область певного 

проєкту як складну систему з визначенням ключових 

елементів та зв’язків між ними, мети та критеріїв оцінки її 

функціонування у вигляді відповідної інформаційної моделі. 

ФК10: Здатність використовувати програмні інструментами 

для організації командної роботи над проєктом. 

ФК12: Здатність оцінювати якість ІТ-проєктів, комп’ютерних 

і програмних систем різного призначення, володіти 

методологіями, методами і технологіями забезпечення та 



вдосконалення якості ІТ-проєктів, комп’ютерних та 

програмних систем на основі міжнародних стандартів оцінки 

якості програмного забезпечення інформаційних систем, 

моделей оцінки зрілості процесів розробки інформаційних та 

програмних систем. 

12.  Результати навчання 

здобувача вищої освіти  

ПРН4. Аналізувати предметну область розробки або 

дослідження, використовуючи наявну документацію, 

консультації з стейкхолдерами; розробляти документацію, 

що фіксує як функціональні, так і нефункціональні вимоги 

до розробки чи дослідження. 

ПРН 6. Визначати, оцінювати та порівнювати різні 

технології (методи, мови, алгоритми, графіки робіт) з метою 

встановлення пріоритетів у відповідності з різними 

критеріям продуктивності та якості, що визначені завданням. 

ПРН 9. Демонструвати здатність участі у колективній роботі, 

використання інструментів колективної розробки чи 

дослідження. 

ПРН 10. Вміти спілкуватися з людьми, які не є 

професіоналами у галузі комп’ютерних наук, з метою 

виявлення їх потреб щодо комп’ютеризації процесів, до яких 

вони залучені. 

ПРН 12. Забезпечувати відстеження стану розробки, 

відображення його у технічній документації з використанням 

засобів управлінням версіями документів. 

13.  Система оцінювання 

відповідно до кожного 

завдання для складання 

заліку/екзамену  

1. Індивідуальні та групові завдання, студентські 

презентації та виступи у наукових заходах. 

2. Для підсумкового контролю у формі заліку для 

оцінювання роботи студента протягом семестру 

використовують підсумкову рейтингову оцінку Рп=Осем. 

Оцінку за семестр обчислюють як суму оцінок за різні 

види занять. Підсумкова рейтингова оцінка за семестр 

обчислюється у 100-бальній системі. 

14.  Якість освітнього процесу  Дотримання принципів академічної доброчесності 

(http://lib.nure.ua/plagiat). Оновлення робочої програми 

дисципліни – 2021 р. Використовується Microsoft Project, 

пробна версія для навчальних цілей Jira. 

15.  Методичне забезпечення  1. Комплекс навчально-методичного забезпечення 

навчальної дисципліни «Технології управління та 

оцінювання ІТ-проєктів» для студентів усіх форм 

навчання за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки 

[Електронний ресурс] / ХНУРЕ; розроб. -Х. ХНУРЕ, 

2021.- ___ с.   

16.  Розробник силабусу (посада, 

ПІБ, ел. пошта) 

Л.Е. Чала, доц. каф. ШІ, к.т.н., доцент 

Е-mail: larysa.chala@nure.ua 

Ю.В. Жмаєва, проектний менеджер Sigma Software 

Е-mail: zhmaievayuliia@gmail.com 
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