
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

"ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ  

ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ" 

 

Спеціальність: 126 Інформаційні системи та технології 

Галузь знань: 12 Інформаційні технології 

Рівень вищої освіти Третій (освітньо-науковий) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента  

Курс 2 (другий) 

Семестр 3 (третій) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

4 кредити / 120 годин 

Мова викладання Українська  

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Етапи життєвого циклу послуг (сервісів), які надаються в 

інформаційних системах автоматизованих систем управління 

військами та озброєнням. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Отримання знань з організації інформаційно-обчислювальних 

систем різного типу, а також процесів, пов’язаних з проектуванням 

послуг (сервісів), їх перетворенням, експлуатацією та безперервним 

удосконаленням послуг (сервісів), які використовуються в 

автоматизованих системах управління військами та озброєнням, в 

тому числі при проведенні ООС (АТО). 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

У результаті навчання здобувачі повинні проектувати цілісні 

системи з Індустрії 4.0 (в тому числі кінцеві пристрої, мережеві 

з’єднання, хмарні платформи, реалізацію обміну та аналізу даних 

тощо); 

здійснювати оптимізацію програмного забезпечення у відповідності 

з принципами сервіс-орієнтованої архітектури розподілених 

програмних систем; 

управляти процесами створення та використання інформаційних 

систем та цифрових сервісів; 

проводити реінжиніринг прикладних інформаційних систем, бізнес-

процесів та цифрових сервісів. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої-наукової програми навчальна 

дисципліна забезпечує набуття здобувачами компетентностей, які 

полягають в: 

здатності розвивати фундаментальні моделі інформаційних 

технологій, проектувати та створювати прототипи інформаційних 

систем та цифрових сервісів автоматизованих систем управління 

військами та озброєнням; 

здатності управляти інформаційними ресурсами, інформаційними 

системами та цифровими сервісами автоматизованих систем 

управління військами та озброєнням. 



 

 

Навчальна логістика Зміст навчальної дисципліни: 

Змістовий модуль 1. Стратегія послуги (Service Strategy). 

Вступ в ITIL. Типи постачальників послуг. Основи планування. 

Процес управління портфелем послуг. Повернення інвестиції (ROI).  

Змістовий модуль 2. Проектування послуги (Service Design). 

Проектування послуг як етап життєвого циклу. Управління 

Каталогом послуг. Управління рівнем послуг. Управління 

Потужностями. Управління Доступністю. Управління 

безперервністю послуг та постачальниками. Управління 

інформаційною безпекою.  

Змістовий модуль 3. Перетворення послуги (Service Transition) 

Перетворення (впровадження) як етап життєвого циклу послуг. 

Планування та підтримка перетворення. Керування змінами. 

Керування активами і конфігураціями. Керування релізами та 

розгортанням у рамках перетворення. Підтвердження і тестування 

послуг. Оцінка змін. Керування знаннями. 

Змістовий модуль 4. Експлуатація послуг (Service Operations) 

Експлуатація послуг як етап життєвого циклу послуг. Керування 

подіями. Керування інцидентами. Технічна підтримка. Керування 

проблемами. Керування доступом. Взаємозв’язок процесів 

експлуатації з іншими етапами життєвого циклу управління змінами 

. 

Змістовий модуль 5. Безперервне поліпшення послуг (Continual 

Service Improvement) 
Безперервне поліпшення послуг як етап життєвого циклу послуг. 

Основні принципи безперервного поліпшення послуг. Принципи 

безперервного поліпшення послуг. Звітність. Вимір послуг. ROI для 

безперервного поліпшення послуг. Управління рівнем послуг (SLM) 

та CSI. 

 

Види занять: лекції, групові, семінарські  

Методи навчання: навчальна дискусія, навчальні кейси, онлайн 

Форми навчання: очна 

Пререквізити Дослідження операцій у військовій справі 

Методологія наукових досліджень 

Постреквізити Моделювання складних систем військового призначення 

Надійність та діагностування ВТЗ та АСУ 

Безпека комп’ютерних мереж 

Технології автоматизації системних процесів 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозиторію 

ВІТІ  

Науково-технічна бібліотека ВІТІ: 

1. Основи захисту інформації від несанкціонованого доступу // 

Під ред. В.А. Саницького: Науково-методичний  

посібник. – К.: НДІ НАВСУ, 2000. – 208 с. 

2. Бовда Е.М., В.А. Романюк, Субач І.Ю. Основи побудови 

інформаційних систем: Навчальний посібник – К.: ВІТІ НТУУ 

“КПІ”, 2005. – 204 с. 

3. Комп’ютерні технології обробки облікової інформації: навч. 

посіб. / В.Є. Ходаков, Т.Г. Кірюшатова, Р.М. Захарченко, М.В. 

Карамушка. – Херсон: Олді-плюс; К.: Ліра-К, 2012. – 534 с. 

4. Литвин В.В. Проектування інформаційних  систем: навч.  

посіб. / В.В. Литвин, Н.Б. Шаховська. – Л.: Магнолія-2006, 2011. – 



 

 

 

 

380 с. – (Комп’ютинг). 

Репозиторій ВІТІ: 

1. http://www.viti.edu.ua/dfn 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія з проектором для проведення лекцій групових та 

семінарських занять 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований  
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