Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану
освітньо-професійної програми Інформаційні системи та технології
(назва)

Освітнього рівня магістр
Спеціальності

126 Інформаційні системи та технології

Галузь знань

12 Інформаційні технології

1. Назва освітньої компоненти Переддипломна практика
(назва дисципліни)

2. Тип основна, вибіркова (вказати): основна

3. Обсяг:

Кредитів ECTS

Годин

9

270

Лекцій

Семінар

За видами занять:
Практичних
занять

Лабораторних
занять

Самостійна
підготовка
270

4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі
Освітні
компоненти, які
передують
вивченню
Освітні
компоненти для
яких є базовою

1. Методи моделювання інформаційних систем. 2. Аналіз бізнес-процесів в інформаційних системах. 3. Протоколи та
стандарти в ІоТ. 4. Науково-дослідна практика.
1. Кваліфікаційна робота.

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців:
Компетенції відповідно до ООП
КЗ 04. Здатність виявляти та вирішувати проблеми та приймати обґрунтовані рішення.
КЗ 06. Здатність провадити та презентувати результати науково-дослідницької діяльності, готувати наукові публікації, доповідати на наукових
конференціях, симпозіумах.
КЗ 08. Здатність працювати в команді.
КС 04. Здатність розробляти математичні моделі об’єктів і процесів інформатизації, розробляти та використовувати математичні та комп’ютерні
моделі у наукових дослідженнях, використовуючи методи формального опису систем, математичної логіки, моделювання та системного аналізу.
Компетенції відповідно до вимог роботодавців
Проектувати корпоративні інформаційні системи.
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Розробляти та впроваджувати сховища даних, використовувати методи інтелектуального аналізу великих масивів даних для підтримки прийняття
рішень в організації.
Визначати завдання і організувати процес розробки продукту.
6. Результати навчання відповідно до ОПП
ПР05. Аналізувати стан виконання робіт у сфері ІСТ, визначати джерела відхилень, розробляти та впроваджувати коригуючі дії з урахуванням
характеристик виконавців та організаційних потреб і можливостей.
ПР07. Обґрунтовувати вибір окремих технічних та програмних рішень з урахуванням їх взаємодії та потенційного впливу на вирішення
організаційних проблем, організовувати їх впровадження та використання.
ПР12. Проводити обчислювальні експерименти з використанням техніки імітаційного моделювання, планувати проведення експериментів і
обробляти їх результати.
ПР13. Проектувати, організовувати впровадження, використання та підтримку інтелектуальних інформаційних системи різного роду на основі
аналізу організаційних потреб та можливостей.
7. План вивчення освітньої компоненти
Лекція,
Змістовний
Вид
Тема
Знати
Вміти
План заняття
методична
розділ
заняття
розробка
Реалізація ІоТ
Тема 1.
http://dl.dut.edu.ua/cou http://dl.dut.e
Класифікацію моделей
Моделювання і
Використовувати моделі
rse/category.php?id=21 du.ua/course/
інформаційних систем.
моделі
при створенні
4
category.php
Фундаментальні аспекти
інформаційних
інформаційної системи.
?id=214
моделювання системи.
систем.
Елементи нотації.
http://dl.dut.edu.ua/cou http://dl.dut.e
Застосовувати знання з
Тема 2. Аналіз та Методології моделювання
rse/category.php?id=21 du.ua/course/
принципів моделювання
оптимізація
бізнес-процесів.
4
category.php
бізнес-процесів для їх
Самосбізнес-процесів
Інструментальні засоби для
?id=214
побудови на основі опису
тійна
підприємств.
моделювання та оптимізації
предметної області.
робота
бізнес-процесів.
Створювати та
http://dl.dut.edu.ua/cou http://dl.dut.e
Тема 3.
налаштовувати
rse/category.php?id=21 du.ua/course/
Застосування
Основні засоби потокової
підключення пристроїв
4
category.php
методів
обробки та зберігання даних, Інтернету речей.
?id=214
імітаційного
засоби Семантичного
Підбирати обладнання
моделювання для Інтернету.
відповідно до сфери
оцінки проекту.
застосування ІоТ.

Тема 4.
Ініціація проекту.
Складання
концепції
проекту.
Тема 5.
Кваліфікаційна
робота
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Принцип ініціації проекту.
Основні принципи складання
бюджету проекту та
проведення бюджетного
контролю.

Розробляти концепцію
проекту. Складати бізнесплан проекту. Складати
сітковий план виконання
проекту.
Здійснювати аналіз
науково-технічної
Правила написання та
літератури. Виконувати
оформлення кваліфікаційної
завдання кваліфікаційної
роботи.
роботи, систематизувати
отримані знання.
8. Мова вивчення освітньої компоненти

http://dl.dut.edu.ua/cou http://dl.dut.e
rse/category.php?id=21 du.ua/course/
4
category.php
?id=214
http://dl.dut.edu.ua/cou http://dl.dut.e
rse/category.php?id=21 du.ua/course/
4
category.php
?id=214

Українська.
9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти
1. Бардус І.О. «Бази даних у схемах (на основі функціонального підходу): навч.посіб./І.О.Бардус, М.І.Лазарєв, А.О.Ніценко.-Харків:Вид-во «Діса
плюс», 2017.-133 с. http://www.dut.edu.ua/ua/lib/1/category/739/view/1800
2. Моделювання бізнес-процесів та управління ІТ-проектами: навчальний посібник [Електронний ресурс] / Є. М. Крижановський, А.Р. Ящолт,
С.О. Жуков, О. М. Козачко – Вінниця : ВНТУ, 2018. – (PDF, 91 с.) http://www.dut.edu.ua/ru/lib/1/category/739/view/2150
3. Нестеренко О.В., Ковтунець О.В., Фаловський О.О. Інтелектуальні системи і технології. Ввідний курс: Навч.посібник.-К.:Національна академія
управління,2017.-90 с. http://www.dut.edu.ua/ru/lib/1/category/739/view/2149
Всеукраїнська науково-технічна конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку IоT» [Електронний ресурс] :. Збірник тез. – К.: ДУТ, 2020.
- Режим доступу http://www.dut.edu.ua/uploads/l_2028_80879534.pdf
10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою
Залік.
11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти
Матеріально-технічне забезпечення та програмне забезпечення відповідно бази проходження практики.

