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1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування
показників

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо- 

кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної 
дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів 3

Галузь знань 
12 «Інформаційні 

технології» Обов’язкова

Загальна кількість 
годин -  90 годин

Спеціальність: 
122 «Комп’ютерні 

науки»

Курс Семестр

Змістових модулів -2 4 8-й

Тижневе 
навантаження: 
аудиторних занять -  
4 год.
самостійна робота 
студента -  4 год.

f

Ступінь вищої освіти: 
«Бакалавр»

Вид занять Кількість
годин

Лекції 16 год.
Лабораторні

заняття 24 год.

Практичні
заняття -

Семінарські
заняття -

Самостійна
робота 50 год.

Форма контролю: залік

х
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Мета дисципліни. Метою курсу є вивчення понять та методів роботи 
інформаційних систем, придбання навичок проектування та розробки 
інформаційних систем з використанням систем управління базами даних.

Дисципліна знайомить з поняттями інформаційних моделей та систем, 
систем баз даних та їх компонентами, методами моделювання даних: 
концептуальними, об’єктно-орієнтованими, реляційними моделями; структурною, 
цілісною та маніпуляційними складовими реляційної моделі даних, методами 
роботи з реляційними базами даних; дає базові знання етапів проектування, 
розробки і функціонування баз даних, стандарту мови SQL, вчить досліджувати 
предметні галузі, проектувати та нормалізувати схеми бази даних. Вивчаються 
основні компоненти та функції систем управління базами даних Особлива увага 
надається придбанню навичок розробки прикладних програм для баз даних.

Дисципліни, що передують даній: Основи програмування, Об’єктно- 
орієнтоване програмування, Організація баз даних та знань.

Завдання дисципліни
У цьому курсі передбачається формування у студентів певних знань та вмінь з 

теорії та практики проектування інформаційних систем.

Результати навчання (з урахуванням soft skills):.
Інтегральна компетентність
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ЗК2.3датність 

застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗКЗ.Знання та розуміння 
предметної області та розуміння професійної діяльності. ЗК4.3датність 
спілкуватися державною мовою як усно, так і письмов 

Загальні компетенції
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності
Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями
Здатність генерувати нові ідеї (креативність)
Здатність працювати в команді 
Здатність приймати обґрунтовані рішення
Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації зрізних джерел 
Здатність діяти на основі етичних міркувань
Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 
предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство 

\  та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та 
форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового 
способу життя

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності.

2 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
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Здатність до виявлення статистичних закономірностей недетермінованих 

явищ, застосування методів обчислювального інтелекту, зокрема статистичної, 
нейромережевої та нечіткої обробки даних, методів машинного навчання та 
генетичного програмування тощо

Здатність до системного мислення, застосування методології системного 
аналізу для дослідження складних проблем різної природи, методів формалізації 
та розв’язування системних задач, що мають суперечливі цілі, невизначеності та 
ризики

Здатність застосовувати теоретичні та практичні основи методології та 
технології моделювання для дослідження характеристик і поведінки складних 
об'єктів і систем, проводити обчислювальні експерименти з обробкою й аналізом 
результатів

Здатність проектувати та розробляти програмне забезпечення із 
застосуванням різних парадигм програмування: узагальненого, обєктно-
орієнтованого, функціонального, логічного, з відповідними моделями, методами й 
алгоритмами обчислень, структурами даних і механізмами управління

Здатність до аналізу та функціонального моделювання бізнес-процесів, 
побудови та практичного застосування функціональних моделей 
організаційноекономічних і виробничо- технічних систем, методів оцінювання 
ризиків їх проектування

Soft skills:
- комунікативні навички: письмове, вербальне й невербальне спілкування; 

уміння грамотно спілкуватися по e-mail; вести суперечки і відстоювати свою 
позицію, спілкування в конфліктній ситуації; навички створення, керування й 
побудови відносин у команді;

- уміння виступати привселюдно: навички, необхідні для виступів на 
публіці; проводити презентації;

- керування часом: уміння справлятися із завданнями вчасно;
- гнучкість і адаптивність: гнучкість, адаптивність і здатність мінятися; 

уміння аналізувати ситуацію, орієнтування на вирішення проблем;
- лідерські якості: уміння спокійне працювати в напруженому середовищі; 

уміння ухвалювати рішення; уміння встановлювати мету, планувати;
- особисті якості: креативне й критичне мислення; етичність, чесність, 

терпіння, повага до колег
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Змістовий модуль 1. Підходи, принципи, та технології проектування

Тема 1. Основні поняття технології проектування інформаційних 
систем [1,2,3,4]

Основні визначення. Системний підхід до проектування програмного 
забезпечення. Класифікація інформаційних систем. Життєвий цикл інформаційної 
системи. Моделі життєвого циклу інформаційної системи

Тема 2. Функції та вимоги до інформаційних систем [2,3]
Вимоги до ІС. Технологія проектування ІС. Стандарти проектування 

інформаційних систем. Стандарти процесів ЖЦ

Тема 3. Структурна і об’єктно-орієнтована технологія проектування
[1.2.3,4]

Структурний підхід до проектування ІС. Сутність структурного аналізу і 
проектування. Методологія структурного аналізу і проектування. Моделювання 
потоків даних (процесів). Об'єктно-орієнтована технологія проектування. 
Сутність об’єктного підходу. Стандарти об’єктного проектування

Тема 4. Моделі даних, моделі процесів та їх проектування за допомогою 
ERWin. [1,3]

Моделювання даних. Метод IDEFI. Відображення моделі даних в 
інструментальному засобі ERwin

Змістовний модуль 2. Інструментальні засоби, шаблони, стандарти 
проектування ІС

Тема 5. Стандарти UML [1,3]
Загальні відомості про мову UML. Види діаграм UML. Діаграма прецедентів 

(use case diagram). Діаграма класів. Діаграма об'єктів. Діаграма послідовностей. 
Діаграма взаємодії. Діаграма станів. Діаграма активності. Діаграма розгортання. 
Послідовність побудови діаграм

Тема 6. Організація розробки інформаційних систем [1,2,3,4]
Канонічне проектування ІС. Типове проектування ІС

Тема 7. Програмні засоби підтримки життєвого циклу ПЗ. [1,2,3] 
Методології проектування ПЗ як програмні продукти. Методологія DATARUN і 
інструментальний засіб SE Companion. Методологія DATARUN. 
Інструментальний засіб SE Companion. CASE-засоби. Загальна характеристика й 
класифікація. Об'єктно -орієнтовані CASE -засоби. Засоби конфігураційного 
управління. Засоби документування

Тема 8. Технологія RUP. Технологія ARIS.[3,5]
Характеристика і принципи технології RUP. Технологія ARIS

З ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ



4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Н омер
тижня В ид занять

Т ем а заняття  
або завдання на 

сам остійну роботу

К ількість

годин
балів

лк лаб сем.
(пр.) СРС

Змістовий м одуль 1.

1

Л екція 1

О сновні поняття 
технології 
проектування 
інф орм аційних систем

2 - - - -

Л абораторна
роботаї

А наліз опису 
предм етної області - 2 - - 2,5

Л абораторна 
робота 2

С творення 
ф ункціональної 
моделі процесів у 
стандарті ГОЕЕО

- 2 - - 2,5

С ам остійна 
робота 1

П роробка 
теоретичного 
м атеріалу 
П ідготовка до 
лабораторної роботи

- - - 5 2,5

2 Л екція 2
Ф ункція та вимоги до
інформ аційних
систем

2
г

- - - -

Л абораторна 
робота 3

Д еталізація
ф ункціональної
діаграм и

- 2 - - 2,5

С ам остійна 
робота 2

П роробка 
теоретичного 
м атеріалу/ П ідготовка 
до лабораторної 
роботи

- - - 5 2,5

3

Л екція 3

С труктурна та
об ’ єктно-орієнтована
технологія
проектування

2 - - - -

Л абораторна 
робота 4

М етодологія 
моделю вання бізнес- 
процесів в стандарті 
ГОЕЕЗ в середовищ і 
В Р\М п

- 2 - - 2,5

Л абораторна 
робота 5

С творення звітів в 
ВР\Уіп

- 2 - - 2,5

С ам остійна 
робота 3

П роробка 
теоретичного 
м атеріалу/ П ідготовка

- - - 5 2,5



до лабораторної 
роботи

4 Л екція 4

М оделі даних, моделі 
процесів та їх  
проектування за 
допом огою  ERW in

2 - - - -

Л абораторна 
робота 6

П обудова діаграми 
деком позиції в нотації 
DFD

- 2 - - 2,5

С ам остійна 
робота 4

П роробка 
теоретичного 
матеріалу 
П ідготовка до 
лабораторної роботи

- - 5 2,5

5,6 С ам остійна 
робота 5

П ідготовка до ПМК1 - - - 5

П М К  1
П ідсумковий 
контроль за  зм істовий 
модуль 1

- - - - 10

В сього за зм іст овий м одуль год. 8 12 - 25 35

Змістовий модуль 2. В ідновлення і рем он т  складальних одиниць. Я кіст ь рем онт у.

7

Л екція 5 С тандарти UM L 2 - - - -

Л абораторна 
робота 7

О снови роботи 3 
програмним 
продуктом  A ll Fusion 
ER W in D ata M odeller. 
П обудова логічної 
моделі

t 2 - - 2,5

Л абораторна 
робота 8

Об ’ єктно-орієнтована
методологія
проектування
інформ аційних
систем.

- 2 - - 2,5

С ам остійна 
робота 5

П роробка 
теоретичного 
матеріалу 
П ідготовка до 
лабораторної роботи

- - - 5 2,5

8

Л екція 6
О рганізація розробки
інформ аційних
систем

2 - - - -

Л абораторна 
робота 9

Створення ф ізичної 
моделі в ERW in

- 2 - - 2,5

С ам остійна 
робота 7

П роробка 
теоретичного 
м атеріалу 
П ідготовка до 
лабораторної роботи

- - - 5 2,5
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9

Л екція 7
П рограмні засоби 
підтрим ки життєвого 
циклу ПЗ

2 - - - -

Л абораторна 
робота 10

Д іаграм и логічного 
моделю вання - 2 - - 2,5

Л абораторна 
робота 11

Знайом ство з
середовищ ем
м оделю вання бізнес-
процесів А ЛІ Б.
П обудова
ф ункціональної
моделі

- 2 - - 2,5

С ам остійна 
робота 8

П роробка 
теоретичного 
м атеріалу 
П ідготовка до 
лабораторної роботи

- - - 5 2,5

10

Л екція 8
Технологія ЛІІР. 
Т ехнологія А ІШ

2 - - - -

Л абораторна 
робота 12

Д іаграм а 
компонентів, 
д іаграм а розгортання

- 2 - - 2,5

С ам остійна 
робота 9

П роробка 
теоретичного 
матеріалу 
П ідготовка до 
лабораторної роботи

- - 5 2,5

11,12 С ам остійна 
робота 13

П ідготовка до П М К2 5

П М К  2
П ідсумковий 
контроль за зм істовий 
модуль 2

- - - - 10

Всього за  зм іст овий м одуль год. 8 12 - 25 35

Екзамен ЗО
Всього з н авчальної дисципліни -  45+45=90 год.100

5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВІ МОДУЛЬНІ
КОНТРОЛІ

Підсумковий модульний контроль №1
1. Дайте визначення інформаційної системи.

\  2. Охарактеризуйте основні завдання і функції інформаційної системи.
3. Наведіть класифікацію ІС за різними ознаками.
4. Дайте визначення корпоративної ІС? 5. Охарактеризуйте основні стандарти 
корпоративних ІС.
5. Дайте визначення програмної вимоги.
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6. З чим пов’язана складність розроблення вимог до ІС?
7. Наведіть класифікацію вимог за різними ознаками.
8. Охарактеризуйте властивості вимог.
9. Які основні стандарти регламентують роботу з вимогами?
10. Охарактеризуйте методологію роботи з вимогами ІЕЕЕ, ЇШР.
11. Що таке стандартизація, сертифікація?
12. Які існують види стандартів?
13. Дайте визначення поняття життєвого циклу ІС.
14. Які стадії і цикли виділяють у життєвому циклі ІС?
15. Назвіть основні організації-розробники міжнародних стандартів у сфері 
програмної інженерії. Які стандарти розроблені цими організаціями?
16. Охарактеризуйте стандарти ІБО 12207,180 15504, СММ, СММІ.
17. Які принципи системного підходу слід враховувати при проектуванні ІС?
18. Здійсніть за пам’яттю декомпозицію ІС.
19. Виділіть функціональні компоненти ІС за різними принципами.
20. Охарактеризуйте компоненти забезпечувальних компонентів ІС.
21. Який склад позамашинного інформаційного забезпечення? Наведіть приклади.
22. Який склад машинного інформаційного забезпечення? Наведіть приклади.
23. Наведіть класифікацію файлів машинного інформаційного забезпечення
24. Що таке архітектура ІС?
25. Охарактеризуйте централізовану архітектуру ІС.
26. Охарактеризуйте архітектуру файл-сервера.
27. Охарактеризуйте архітектуру клієнт-сервера.
28. Які особливості архітектури трирівневого клієнт-сервера, ІЧ-рівневого клієнт- 
сервера?
29. У чому полягає сервіс-орієнтована архітектура?
30. Які існують стандарти сервіс-орієнтованої архітектури?
31. Охарактеризуйте рівні сервіс-орієнтованої архітектури на підприємстві.
32. У чому сутність індуктивного, дедуктивного та системного підходів до 
проектування?
33. Які фактори визначають необхідність системного підходу до проектування ІС?
34. Яких принципів системного підходу слід дотримуватися при розробленні ІС?
35. Які методи системного аналізу використовуються при проектуванні ІС?
36. Охарактеризуйте особливості ІС з точки зору системного підходу.
37. Що таке модель життєвого циклу ІС?
38. Охарактеризуйте основні моделі життєвого циклу ІС.
39. Дайте визначення проблемної області.
40. Які вимоги пред’являються до моделі проблемної області?
41. Які моделі відображають структурний аспект функціонування ІС?
42. За допомогою яких критеріїв здійснюється оцінка моделі проблемної області?
43. На яких рівнях здійснюється деталізація моделей проблемної області?
44. Які підходи існують до побудови моделей проблемної області?
45. Які особливості має структурний аналіз?
46. Які принципи враховуються при здійсненні структурного аналізу?
47. Які діаграми використовуються в структурному аналізі?
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48. Які роботи виконуються при структурному проектуванні?
49. Які принципи враховуються для організації об’єктів і класів предметної 
області?
50. Охарактеризуйте основні поняття об’єктно-орієнтованої методології.
51. Які моделі будуються при об’єктно-орієнованому підході.
52. Охарактеризуйте стандарти об’єктно-орієнтованого проектування

Підсумковий модульний контроль M2
1. Дайте визначення поняттям -  проект, проектування, об’єкт, предмет та суб’єкт 
проектування.
2. Охарактеризуйте поняття -  технологія проектування, технологічний процес, 
технологічна операція.
3. Які вимоги висуваються до технології проектування?
4. Наведіть за пам’яттю характеристику основних класів технологій 
проектування.
5. Що таке метод проектування? Наведіть класифікацію методів проектування за 
різними ознаками.
6. Які вимоги треба враховувати при виборі засобів проектування?
7. Наведіть за пам’яттю класифікацію засобів проектування. Подайте приклади.
8. Що таке модель даних?
9. Охарактеризуйте моделі даних за рівнями.
10. Охарактеризуйте модель даних ERD.
11. У чому полягає метод моделювання даних IDEFI?
12. Дайте характеристику CASE-засобу моделювання даних ERwin Process 
Modeler.
13. Яким чином створюється логічна модель даних в ERwin?
14. Яким чином створюється фізична модель даних в ERwin?
15. Охарактеризуйте CASE-засіб моделювання процесів BPwin Process Modeler.
16. Які принципи враховують при побудові моделі IDEF0?
17. Яке призначення мови UML?
18. Охарактеризуйте елементи нотації мови UML.
19. Наведіть класифікацію моделей UML 2.Х.
20. Яких рекомендацій слід дотримуватися при побудові діаграм у нотації UML?
21. Яке призначення структурних діаграм: класів, об'єктів, компонентів,
розгортання, компонентної структури, пакетів?
22. Яке призначення динамічних діаграм: діяльності, станів, взаємодії?
23. Яке призначення і склад діаграми варіантів використання?
24. Які правила побудови діаграми варіантів використання?
25. Які існують рекомендації побудови діаграми варіантів використання?
26. Що таке інтерфейс користувача і яке його призначення?
27. Які вимоги висуваються до інтерфейсу користувача?
28. Які існують види інтерфейсів користувача? Охарактеризуйте їх.
29. Який інструментарій використовується для створення користувальницького 
інтерфейсу? Охарактеризуйте його.
30. Охарактеризуйте процеси розроблення користувальницького інтерфейсу.
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31. Які етапи включає розроблення користувальницького інтерфейсу? 
Охарактеризуйте їх.
32. Які передумови виникнення RAD-методології?
33. Охарактеризуйте основні особливості RAD-методології.
34. Які існують обмеження у використанні RAD-методології?
35. Які чинники впливають на часовий блок розроблення?
36. Яка роль користувача в розробленні застосування?
37. Охарактеризуйте фази моделі життєвого циклу RAD?
38. Які переваги, недоліки і сфера застосування моделі RAD?
39. Яке призначення CASE-засобів?
40. Наведіть класифікацію CASE-засобів за різними ознаками. Дайте їх коротку 
характеристику.
41. Охарактеризуйте переваги і недоліки застосування CASE-технологій.
42. Яким чином упроваджуються CASE-технології?
43. Яке призначення технології RUP?
44. Охарактеризуйте основні принципи технології RUP.
45. Охарактеризуйте елементи динамічної структури RUP.
46. Охарактеризуйте елементи статичної структури RUP.
47. Яка основна концепція і призначення методології ARIS?
48. Обґрунтуйте основні переваги методології ARIS.
49. Охарактеризуйте основні компоненти архітектури ARIS?
50. Що таке тип подання в методології ARIS?
51. Охарактеризуйте типи подання в методології ARIS.
52. Які існують рівні опису модельованого об’єкта в ARIS? Охарактеризуйте їх.
53. Яке призначення моделі проектування в RUP?
54. Яке призначення і склад діаграми класів?
55. Що таке шаблон проектування? Яке його призначення?
56. Охарактеризуйте основні елементи паттерну?
57. Наведіть класифікацію паттернів за різними ознаками.
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