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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Методичні вказівки до виконання практичних робіт є логічним
продовженням лекційного курсу з дисципліни "Вступ до фаху" і
сполучною ланкою для переходу від виконання навчальних завдань
до проведення самостійної роботи по реальній тематиці.
Спеціальність належить до галузі знань 12 “Інформаційні
технології”.
Підготовка з спеціальності здійснюється за освітнім рівнем:
бакалавр.
Профіль фахівця – інформаційне та структурне дослідження
систем проектування; розробка та експлуатація комплексних систем
автоматизованого проектування технологічних процесів, досліджень,
розрахунків; моделювання комплексів різного призначення.
Мета:
- знання та розуміння апарату математичного аналізу, лінійної
алгебри, геометрії, дискретної математики, теорії ймовірностей,
програмування, комп’ютерного та математичного моделювання,
інтелектуальної обробки даних, системного аналізу і проектування,
інформаційного менеджменту, системної інтеграції і адміністрування,
управління

ІТ-проектами,

архітектури

підприємств

та

IT-

інфраструктури;
- володіння теоретичними і методологічними основами та
інструментальними

засобами

створення

і

використання

інформаційних технологій та систем у різних галузях людської
діяльності,

національної

економіки

та

виробництва;

вміння

забезпечити розбудову інформаційних комунікацій та розроблення
теоретичних

і

прикладних

засад
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побудови

і

впровадження

інтелектуальних інформаційних технологій для створення новітніх
систем накопичування, збереження інформації та систем управління;
- вміння використовувати сучасні теорії організації баз даних,
принципи і технології їх проектування, проектувати логічні та фізичні
моделі баз даних і запити до них;
- вміння проектувати інформаційні web-ресурси, структурувати
інформацію для її публікації на web-ресурсах, використовувати
основні

протоколи

Internet;

теоретичні

основи

технології

створення

вміння

проектування,
та

використовувати

інструментальні

супроводження

сучасні

засоби

та

кросплатформних

інформаційних систем;
- здатність ефективно формувати стратегії проектування, визначати
цілі проектування, критерії ефективності, обмеження застосовності;
уміння розробляти нові методи і засоби проектування інформаційних
систем;
- здатність формувати нові конкурентоздатні ідеї в області теорії і
практики інформаційних технологій і систем; здатність проводити
розробку і дослідження методики аналізу, синтезу, оптимізації і
прогнозування

якості

процесів

функціонування

інформаційних

систем і технологій; здатність проводити системний аналіз об’єктів
проектування та обґрунтовувати вибір структури, алгоритмів та
способів циркулювання інформації в інформаційних системах;
- здатність аргументувати вибір програмних та технічних засобів
для

створення

інформаційних

систем

на

основі

аналізу

їх

властивостей, призначення і технічних характеристик з урахуванням
вимог до системи і експлуатаційних умов.
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В

процесі

виконання

роботи

студенти

повинні

продемонструвати вміння застосовувати на практиці знання, отримані
під час вивчення дисципліни.
Спеціальність

ІСТ

базується

на

сучасних

інноваційних

технологіях, входить до найбільш перспективних професійних
напрямків діяльності.
Отримані фахівцями знання, уміння та навички в галузі ІС і
технологій дозволяють їм працювати: в проектних, архітектурних,
науково-дослідних
супроводження

організаціях,
і

експлуатацію

здійснюючи
САПР;

розробку,

адміністраторами

комп’ютерних мереж; адміністраторами розподілених баз даних і
знань; у сфері віртуальних і медіа технологій; на ринку новітніх
комп’ютерних, інформаційних і комунікаційних технологій; в
організаціях, що займаються комп’ютерним дизайном, видавничою і
рекламною діяльністю.
ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ
№
1.
2.

Назва теми
Еволюція інформаційних систем (ІС).
Сучасний стан і тенденції розвитку інформаційних систем і
технологій.

3.

Концепції розвитку та проектування інформаційних систем.

4.

Створення інформаційних систем, якість і ефективність.

5.

Корпоративні інформаційні системи.

6.

Системний підхід до планування ІС.
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№

7.

Назва теми
Принципи ефективного використання ІТ. Оцінка якості інформ.
технологій.

8.

Математичне, програмне та інформаційне забезпечення нових ІТ.

9.

Системи підтримки прийняття рішень.

10.

11.
12.
13.
14.

Поняття

інтелектуальної

інформаційної

системи,

основні

властивості.
Експертні

системи

та

їх

характеристики.

Компоненти

та

характеристики.
Експертно-навчальні системи.
Геоінформаційні технології в сучасному світі. Галузі застосування
ГІС.
Апаратне забезпечення геоінформаційних систем і технологій.
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