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Предмет навчальної дисципліни 

Предметом навчальної дисципліни є  системи управління версіями програмного 

забезпечення, методологія їх використання та технології, що використовуються у таких системах.  

 

Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є формування системи фундаментальних знань щодо 

використання локальних, централізованих та розподілених систем управління версіями програмного 

забезпечення.  

 

Основні завдання 

Основними завданнями дисципліни є:  вивчення типів системи управління версіями 

програмного забезпечення, правил вибору та використання. Набуття практичних навичок створення 

та використання репозиторіїв на локальних та мережевих ресурсах та управління версіями 

програмного забезпечення. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки магістрів 

Дисципліна вивчається після вивчення дисциплін "Інформатика", "Технологія проектування та 

адміністрування БД і СД" та взаємопов’язана з такими дисциплінами як  "Технологія проектування 

та адміністрування БД і СД", "Технології Internet" та ін. 

 

Вимоги до знань і умінь 

Вивчення змісту дисципліни передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки 

магістра, за якого він повинен: 

а) знати 

 область викоpистаннясистем управлінняверсіямипрограмногозабезпечення; 

 класифiкацiюсистем управлінняверсіямипрограмногозабезпечення;  

 типові підходи при роботі з системами; 

 правила та методи роботи та використання систем 

управлінняверсіямипрограмногозабезпечення при реалізації різноманітних ІТ-проектів 

б) уміти 

 використовувати на практиці теоретичні знання з питань  використання систем 

управлінняверсіямипрограмногозабезпечення, вибору найбільш ефективних рішень щодо 

їх використання; 

 створювати та використовувати локальні та мережеві репозиторії; 

 застосовувати мережеві комунікації для ефективного використання систем управління 

версіями програмних продуктів. 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами 

Тема 1. Системи керування версіями програмного забезпечення,  їх види та класифікація. 

Тема 2. Типові підходи та принципи роботи систем керування версіями програмного 

забезпечення. 

Тема З. Cистема керування версіями програмного забезпечення Git.  

 

Кафедра: економічної кібернетики 

Мова викладання: українська 

Форми організації навчального процесу: лекції, лабораторні заняття 

Форма підсумкового контролю: залік 
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