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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Мета контрольних завдань – перевірити ступінь сформованості у майбутніх
фахівців знань, необхідних для формування рішень ІТ-інфраструктури та методів їх
оптимального вибору; способів надання послуг від постачальників інформаційних
послуг; основними методами моніторингу та контролю ІТ-інфраструктури.
Контрольні завдання вимагають від студента творчого підходу, креативності,
спонукають до пошукової діяльності. Вони орієнтовані на те, що слухачі повинні
продемонструвати:
 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної
діяльності.
 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
 Здатність до моніторингу нових технологій, з метою розуміння
потенціалу для підтримки предметної області. Розуміння

їх

принципів

архітектури підприємства та цінність, яку вона надає бізнесу.
Перелік контрольних питань для перевірки теоретичних знань, умінь та
навичок додається. Вони складені на підставі робочої навчальної програми
професійної дисципліни «ІТ-інфраструктура» та робочого навчального плану
підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр” за спеціальністю 126
«Інформаційні системи та технології» у галузі знань 12 «Інформаційні технології».

Тривалість виконання контрольних завдань – 2 години

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Модуль 1. Загальна характеристика ІТ-інфраструктури
Тема 1. Основні визначення та компоненти «ІТ-інфраструктури». Аналіз ІТінфраструктури компанії
Тема 2. Стандарти, політика, основні закони та законодавство, що регулюють
відповідні інфраструктурні рішення. Розробка структурованої схеми базових
документів ІТ-інфраструктури підприємства
Література: основна [1 – 6]; додаткова [7 – 9].
Модуль 2. Аналіз та моніторинг рішень ІС
Тема 3. Постачальники інфраструктури/ Розробка рекомендацій для вибору
постачальників інфраструктури
Тема 4. Ризики інфраструктури та поняття та завдання інформаційної безпеки.
Структури забезпечення інформаційної безпеки. Етапи розвитку інформаційної
безпеки.. Аналіз ризиків ІТ-інфраструктури компанії
Література: основна [1 – 6]; додаткова [7 – 9].

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ СТУДЕНТІВ
Рівень досягнень/Marks
Національна оцінка
National grad

Бали
Local
grad

Критерії оцінювання/Evaluation criteria
Оцінка
за
шкалою
ЄКТС
ЕСТS
grad

Відмінно
Excelient

5

95-100

А

Відмінно
Excelient

5

90-94

В

Добре
Good

4

85-89

В

Добре
Good
Задовільно
Satisfactory

4

75-84

С

3

65-74

D

позитивні/pozitiv

Глибоке знання навчального матеріалу, що містяться
в основних і додаткових літературних;
Вміння аналізувати явища, які вивчаються в їхньому
взаємозв’язку і розвитку;
Вміння проводити теоретичні розрахунки;
Відповіді на запитання чіткі, лаконічні, логічно послідовні;
Вміння застосовувати теоретичні положення під час
розв’язання складних практичних задач.
Глибокий рівень знань в обсязі обов’язкового матеріалу, що
передбачений модулем;
Вміння давати аргументовані відповіді на запитання і
проводити теоретичні розрахунки;
Вміння вирішувати складні практичні задачі.
Глибокий рівень знань в обсязі обов’язкового матеріалу, що
передбачений модулем;
Вміння давати аргументовані відповіді на запитання і
проводити теоретичні розрахунки;
Вміння вирішувати складні практичні задачі.
Міцні знання матеріалу, що вивчається, та його практичного
застосування;
Вміння давати аргументовані відповіді на запитання і
проводити теоретичні розрахунки;
Вміння вирішувати практичні задачі.
Знання основних фундаментальних положень матеріалу, що
вивчається, та їх практичного застосування;
Вміння вирішувати прості практичні задачі.

негативні/negativ

Відповіді на запитання містять незначні
неточності.

Відповіді на запитання містять певні неточності.
Невміння використовувати теоритичні знання для
вирішення складних практичних задач.

Невміння давати аргументовані відповіді на
запитання;
Невміння аналізувати викладений матеріал і
виконувати розрахунки;
Невміння вирішувати складні практичні задачі.

Задовільно
Satisfactory

Знання основних фундаментальних положень матеріалу
модуля;
Вміння вирішувати найпростіші практичні задачі.
3

60-64

Е
Додаткове вивчення матеріалу модуля може бути виконане в
терміни, що передбачені навчальним планом.

Незадовільно
Fail

2

35-59

FX

Незадовільно
Fail

2

<35

F

Незнання окремих (непринципових) питань з
матеріалу модуля;
Невміння послідовно і аргументовано
висловлювати думку;
Невміння застосовувати теоретичні положення
при розв’язанні практичних задач.
Незнання основних фундаментальних положень
навчального матеріалу модуля;
Істотні помилки у відповідях на запитання;
Невміння розв’язувати прості практичні задачі.
Повна відсутність знань значної частини
навчального матеріалу модуля;
Істотні помилки у відповідях на запитання;
Незнання основних фундаментальних положень;
Невміння орієнтуватися під час розв’язання
простих практичних задач.
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КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1. (зразок)
1. Проаналізувати методи дослідження, що застосовуються при ІТ-аудиті:

інвентаризація компонентів ІТ-інфраструктури
2. Стандарти і методики управління ІТ-інфраструктурою.
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