
Факультет Інтегрованих технологій та хімічної техніки 
Кафедра: Автоматизації технологічних систем та екологічного моніторингу 
Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 
Спеціалізація:151-01 Автоматизоване управління технологічними процесами 
Освітньо-кваліфікаційний рівень: другий (магістерський) 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Назва дисципліни: Інформаційні технології в управлінні 
2. Рівень: другий (магістерський) 
3. Рік навчання: п'ятий 
4. Семестр: дев'ятий 
5. Кількість кредитів ECTS: 4 
6. Кількість годин за видами навчальної діяльності: 

                        лекції – 32 години;   
           лабораторні заняття – 32 години; 
                        самостійна робота студента – 100 годин; 
                        індивідуальне завдання – РГ (розрахунково-графічна робота) 

7. Лектор: Дзевочко О.М., доцент кафедри Автоматизації технологічних систем та 
екологічного моніторингу, к.т.н., доцент 

8. Викладачі що ведуть лабораторні заняття: Дзевочко О.М., доцент кафедри Автоматизації 
технологічних систем та екологічного моніторингу, к.т.н., доцент; Дзевочко А.І., асистент 
кафедри Автоматизації технологічних систем та екологічного моніторингу. 

   Керівництво РГ: Дзевочко О.М., доцент кафедри Автоматизації технологічних систем та 
екологічного моніторингу, к.т.н., доцент 

9. Мета дисципліни: сформувати у слухачів уявлення про стан галузі інформаційних технологій 
управління (ІТУ) об’єктом, сучасних підходах до вибору АСУ і впровадженню їх на 
підприємстві 

10. Вихідні вимоги: Студенти повинні володіти основами знань по комп'ютерним технологіям, 
програмуванню, автоматизації технологічних процесів, теорії автоматичного керування, 
отриманими раніше на попередніх курсах або в інших навчальних закладах; бути 
ознайомленими з основами системного аналізу, уміти логічно мислити, робити висновки 

11. Зміст дисципліни: Предмет, завдання, концептуальний зміст і сфери застосування 
інформаційних технологій у керуванні. Інформаційні основи технології керування 
Функціональна й організаційна зміни в організації внаслідок застосування інформаційних 
технологій Зовнішнє й внутрішнє інформаційне середовище. Інформаційне поле сучасного 
підприємства. Архітектура й типи даних в організації. Функціональна й організаційна 
структура засобів і методів інформаційно-комунікаційних технологій Інформаційне 
середовище підприємства й автоматизація керування. 

12. Рекомендована література: 
− Информационные технология управления. Учебное пособие по курсу «Информационные 
технология управления» / Уфимск. гос. авиац. техн. ун-т; В.В. Мартынов, В.И. Рыков, 
И.А. Лысенко, Е.И. Филосова – Уфа: УГАТУ, 2007.  
– 301 с. 

− Информационные технологии управления : Учеб. пособие для студ. вузов по эконом. 
спец. / Под ред. Г. А. Титоренко .— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 
 – 280 с. 

− Благовещенская, М. М. Информационные технологии систем управления 
технологическими процессами : учебник для вузов / М.М. Благовещенская, Л.А. Злобин .— 
М. : Высшая школа, 2005.— 768 с. 

13. Види навчальної діяльності: лекції, практичні заняття, консультації з індивідуального 
завдання. 

14. Види контролю знань: модульні контрольні роботи (тести, розрахункові завдання) і усний 
іспит. 

15. Мова викладання: українська 


