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Управління ІТ проектами
Управління проектами, інформаційних технологій та
телекомунікацій
к.т.н. Бурак Назарій Євгенович
4,5 кредити /135 академічних годин, з них:
лекцій – 32 годин,
практичних занять – 32 годин,
самостійної роботи – 71 година
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент
знатиме наступне:
 існуючі методології управління проектами у сфері ІТ;
 стандарти сучасного проектного менеджменту;
 принципи використання проектного управління в
організації та існуючі корпоративні системи управління
проектами;
 інструменти і методи ефективного впровадження
методології управління ІТ проектами;
 принципи використання інформаційних технологій для
планування та управління проектами.
А також отримає вміння:
 проводити аналіз, планування та виконання проектних
дій з врахуванням ризиків;
 організовувати якісну роботу команди проекту;
 використовувати принципи сучасних методологій
управління в ІТ-проектах;
 розробляти документацію за проектом;
 визначати та використовувати інформаційні технології,
потрібні для виконання проекту.
Історія та загальні засади управління проектами.
Життєвий цикл ІТ-проектів. Управління змістом проекту.
Управління часом та вартістю проекту. Управління
якістю ІТ проектів. Поняття проектної команди та процес
її формування. Гнучкі методології управління проектами.
Методологія управління RUP. Методологія управління
Waterfall Методології управління Microsoft Solution
Framework. Методології управління eXtreme Programing.
Методології управління Kanban. Методології управління
Lean. Методології управління Scrum. Програмне
забезпечення управління ІТ-проектами.
• Технології програмування,
• Інформаційне забезпечення управлінської діяльності ,
Протягом курсу здобувачам вищої освіти необхідно
пройти 16 тестувань за матеріалами лекцій, які
оцінюються за шкалою від 0 до 5 балів.
Завершенням курсу є походження підсумкового
тестування, яке оцінюється за шкалою від 0 до 20 балів.
Допуском до підсумкового контрою
вважається
отримання за результатами проходження курсу у
Віртуальному університеті не менше 60 балів.
Підсумковий контроль (екзамен): письмово-усна
форма.
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