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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Навчальна програма дисципліни “Вступ до фаху” є складовою 

методичного забезпечення навчального процесу для підготовки бакалаврів 

галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 

«Економіка» спеціалізацією «Інформаційні технології в бізнесі». 

 

Предмет навчальної дисципліни 
Предметом дисципліни “Вступ до фаху” є теоретико-методологічні, 

організаційно-економічні та практичні аспекти застосування інформаційних 

технологій у бізнесі. 

 

Мета навчальної дисципліни 
Мета вивчення дисципліни “Вступ до фаху” – це формування  

професійного світогляду майбутнього фахівця з  інформаційних технологій 

у бізнесі, цілісне уявлення про його сутність та роль в сучасному 

суспільстві. 

 

Основні завдання 
Основні завдання дисципліни “Вступ до фаху” – розширення 

світогляду у сфері сучасних комп’ютерних технологій; формування у 

студентів достатнього рівня знань, вмінь і навичок, необхідних для 

подальшого вивчення дисциплін професійної і практичної підготовки 

майбутнього фахівця з інформаційних технологій у бізнесі. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі 

Дисципліна “Вступ до фаху” взаємопов’язана з такими дисциплінами 

як „Алгоритмізація та програмування”, „Інформатика” та „Об’єктно-

орієнтоване програмування”. 

Вимоги до знань і умінь 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає досягнення такого квалі-

фікаційного рівня підготовки студента, за якого він повинен: 

а) знати 

 соціально-економічні ефекти впровадження інформаційних 

технологій; 

 елементи теорії алгоритмів, процедурного та візуального програ-

мування,  

 загальні принципи побудови алгоритмів,  

 основні алгоритмічні конструкції; 

 етапи розв'язування задач за допомогою комп'ютера,  
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 концепцію типів даних і операції над даними різних типів;  

 принципи структурного і процедурного програмування; 

 принципи використання систем числення; 

 методи та алгоритми сортування даних; 

 принципи організації та функціонування Інтернету речей; 

 існуючі технології Інтернету речей; 

 моделі життєвого циклу розробки програмного забезпечення; 

 методології програмування; 

 способи реалізації типових задач, які виникають під час розробки 

програмних продуктів; 

б) уміти 

 маніпулювати числовими даними, представленими у різних 

системах числення; 

 обирати необхідні інформаційні технології для вирішення 

практичних завдань; 

 формалізувати прикладну задачу та інтерпретувати її в термінах 

програмування; 

 розробляти алгоритми розв'язування типових математичних та 

прикладних задач; 

 вибирати для сортування даних ефективні алгоритми; 

 складати лінійні, циклічні і розгалужені алгоритми з використан-

ням простих і структурованих типів даних; 

 використовувати можливості комп’ютерних мереж та 

користуватися сервісами мережі Інтернет; 

 вибирати методи проектування програмного забезпечення; 

 застосовувати знання з дисципліни в практичній діяльності. 

 

Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати необхід-

ний рівень сформованості вмінь: 
Назва рівня 

сформованості вміння 
Зміст критерію рівня сформованості вміння 

1. Репродуктивний Вміння відтворювати знання, передбачені даною 

програмою 

2. Алгоритмічний Вміння використовувати знання в практичній 

діяльності при розв’язуванні типових ситуацій 

З. Творчий Здійснювати евристичний пошук і використовува-

ти знання для розв’язання нестандартних завдань 

та проблемних ситуацій 

 Навчальна програма складена на 3 кредити.  

Форми контролю – проміжний модульний контроль, залік.  
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2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

  
Номер  

теми 

Назва теми 

Тема 1. 
Інформаційні технології: базові поняття, терміни, 

класифікація, ІТ-спеціалісти 

Тема 2. 
Комп’ютерне представлення інформації. Системи 

числення. 

Тема 3. Основи алгоритмізації: базові алгоритмічні структури 

Тема 4. Структури даних 

Тема 5. Типові алгоритми обробки даних 

Тема 6. Інтернет-технології та Інтернет речей (IoT) 

Тема 7. Хмарні технології 

Тема 8. Мови та технології програмування 

Тема 9. Процес розробки програмного забезпечення 

 

3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ТЕМА 1. Інформаційні технології: базові поняття, терміни, 

класифікація, ІТ-спеціалісти 

Поняття та історія виникнення інформаційних технологій. Види 

сучасних ІТ. Основні види забезпечення ІТ. Класифікація ІТ за різними 

критеріями. Інструментарій ІТ. Економічний аспект ІТ. Соціальний аспект 

ІТ. Взаємозв'язок інформаційних технологій та інформаційних систем. 

Структура ІС. ІТ-кадри. Проблеми підготовки фахівців для ІТ-сфери.  

 

ТЕМА 2. Комп’ютерне представлення інформації. Системи числення 
Сутність та основні поняття систем числення. Типи систем числення. 

Приклади використання систем числення. Формалізація правил зміни 

представлення чисел у різних системах числення. 

 
ТЕМА 3. Основи алгоритмізації: базові алгоритмічні структури  
Поняття алгоритму. Способи запису алгоритмів. Властивості алгорит-

мів. Лінійні алгоритмічні структури, алгоритмічні структури з  розгалужен-

ням, циклічні алгоритмічні структури. Види циклічних  алгоритмічних 

структур. Практика побудови та використання алгоритмічних структур. 
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ТЕМА 4. Структури даних 
Способи організації даних в комп'ютерах. Поняття та класифікація 

структур даних. Лінійні та нелінійні структури даних. Типи даних. Базові 

операції над структурами даних. Масиви: види, типові операції, практики 

програмування. 

 

ТЕМА 5. Типові алгоритми обробки даних 
Види та класифікація алгоритмів обробки даних. Прості та складні 

алгоритми сортування. Методи сортування. Практика застосування  методів 

сортування масивів. Рекурсивні алгоритми: принципи побудови та 

використання. 

 
ТЕМА 6. Інтернет-технології та Інтернет речей (IoT) 

Поняття інтернет-технології та їх роль в життєвому циклі сучасних 

програмних продуктів. Огляд сучасних інтернет-технологій. Базові принци-

пи роботи інтернет браузерів. 

Концепція та базові принципи IoT. Ключові поняття IoT. Технології 

Інтернету речей. Напрямки практичного застосування IoT. Проблеми 

впровадження IoT. 

 

ТЕМА 7. Хмарні технології 
Технології хмарних обчислень. Забезпечення безпеки даних при вико-

ристанні хмарних технологій. Види хмарних сервісів та приклади їх 

використання.  

 

ТЕМА 8. Мови та технології програмування 
Види та класифікація мов програмування. Процедурні мови програ-

мування. Об’єктно-орієнтовані мови програмування. Специфіка та сфери 

застосування мови Java. 

Етапи розвитку методологій та технологій програмування. Стихійне 

програмування. Структурне програмування. Об’єктно-орієнтоване програ-

мування. Компонентне програмування. 

 

ТЕМА 9. Процес розробки програмного забезпечення 
Види та класифікація програмного забезпечення. Системне ПЗ. Прик-

ладне ПЗ. Інструментальне ПЗ. Мережеве ПЗ. Інтегровані програмні пакети. 

Бібліотеки стандартних програм. Операційні системи, файлові системи. 

Види та класифікація ОС. Файлові менеджери. Ліцензія програмного 
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забезпечення, її види і класифікація. Програмне забезпечення мобільних 

пристроїв. 

Інструментальне програмне забезпечення. Інтегровані середовища 

розробки ПЗ. Проектування, моделювання та розробка ПЗ. Поняття процесу 

розробки ПЗ. Класичні моделі процесу. Поняття архітектури ПЗ. Види 

вимог: функціональні  вимоги, нефункціональні вимоги. Властивості вимог: 

ясність і недвозначність, повнота і несуперечність, необхідний рівень 

деталізації. Формалізація вимог. Управління версіями. Стандартизація 

якості. Методи забезпечення якості ПЗ. Поняття та інструменти тестування. 
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9. Технології створення програмних продуктів та інформаційних систем : 

навч. посібник / М. Ю. Карпенко, Н. О. Манакова, І. О. Гавриленко ; 

Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ 

ім. О. М. Бекетова, 2017. – 93 с. 
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