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Кількість кредитів З
Загальна кількість годин 90

Загальний опис навчальної дисципліни
Анотація курсу. Навчальна дисципліна «Проектування інформаційних сис

тем» 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, стан
дарту мови 8<ЗЬ, вчить досліджувати предметні галузі, проектувати та нормалізува
ти схеми бази даних. Вивчаються основні компоненти та функції систем управління 
базами даних Особлива увага надається придбанню навичок розробки прикладних 
програм для баз даних

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

Завдання дисципліни полягає у формуванні у студентів певних знань та вмінь 
з теорії та практики проектування інформаційних систем.

Результати навчання (компетентності)
Компетентності, які студент набуде в результаті вивчення дисципліни

С п ец іал ьн ість
Загал ь н і к ом п етен т

н ост і (ЗК )
С п ец іал ьн і (ф ахов і) 

к ом п етен тн ості (Ф К ) Р езул ь тати  н авчання (РН )

122
«Комп’ютерні

науки»

ЗК1.Здатність до абст
рактного мислення, 
аналізу та синтезу 
ЗК2.Здатність застосо
вувати знання у прак
тичних ситуаціях 
ЗКЗ.Знання та 
розуміння предметної 
області та розуміння 
професійної діяльності. 
ЗК6.Здатність вчитися й

ФК2. Здатність до вияв
лення статистичних 
закономірностей 
недетермінованих явищ, 
застосування методів об
числювального інтелекту, 
зокрема статистичної, 
нейромережевої та 
нечіткої обробки даних, 
методів машинного нав
чання та генетичного про-

РН8.Використовувати методологію сис
темного аналізу об’єктів, процесів і сис
тем для задач аналізу, прогнозування, 
управління та проектування динамічних 
процесів в макроекономічних, технічних, 
технологічних і фінансових об’єктах. 
РН11. Володіти навичками управління 
життєвим циклом програмного забезпе
чення, продуктів і сервісів 
інформаційних технологій відповідно до 
вимог і обмежень замовника, вміти роз-
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оволодівати сучасними 
знаннями
ЗК7.Здатність до пошу
ку, оброблення та 
аналізу інформації 
зрізних джерел 
ЗК8.Здатність генерува
ти нові ідеї
(креатив ні сть)
ЗК9. Здатність працю
вати в команді 
ЗК11.Здатність прийма
ти обґрунтовані
рішення
ЗКІЗ. Здатність діяти на 
основі етичних
міркувань 
ЗК15.Здатність 
зберігати та примножу
вати моральні,
культурні, наукові 
цінності і досягнення 
суспільства на основі 
розуміння історії та 
закономірностей роз
витку предметної
області, її місця у 
загальній системі знань 
про природу і 
суспільство та у роз
витку суспільства, 
техніки і технологій, 
використовувати різні 
види та форми рухової 
активності для активно
го відпочинку та веден
ня здорового способу 
життя

грамування тощо 
ФК6. Здатність до систем
ного мислення, застосу
вання методології систем
ного аналізу для
дослідження складних 
проблем різної природи, 
методів формалізації та 
розв’язування системних 
задач, що мають 
суперечливі цілі,
невизначеності та ризики 
ФК7. Здатність застосову
вати теоретичні та
практичні основи
методології та технології 
моделювання для
дослідження характери
стик і поведінки складних 
об’єктів і систем, проводи
ти обчислювальні експе
рименти з обробкою й 
аналізом результатів 
ФК8. Здатність проектува
ти та розробляти програм
не забезпечення із засто
суванням різних парадигм 
програмування: узагаль
неного, обєктно-
орієнтованого, 
функціонального, 
логічного, з відповідними 
моделями, методами й 
алгоритмами обчислень, 
структурами даних і 
механізмами управління 
ФК15. Здатність до 
аналізу та
функціонального моделю
вання бізнес-процесів, 
побудови та практичного 
застосування
функціональних моделей 
організаційноекономічних 
і виробничо- технічних 
систем, методів
оцінювання ризиків їх 
проектування

робляти проектну
PH 14. Застосовувати знання методології 
та CASE-засобів проектування складних 
систем, методів структурного аналізу 
систем, об’єктно -орієнтованої 
методології проектування при розробці і 
дослідженні
PH 17. Обирати методологію управління 
проектом, виходячи із специфіки та об
межень; організовувати команду та керу
вати нею за допомогою механізмів 
комунікації та командних процесів.
PH 18. Створювати концептуальні 
імітаційні моделі складних природних і 
економічних систем на основі їх 
дослідження та реалізовувати їх за допо
могою мов програмування і моделюванн
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Орієнтовний перелік тем лекцій
Основні поняття технології проектування інформаційних систем. 
Функції та вимоги до інформаційних систем.
Структурна і об’єктно-орієнтована технологія проектування
Моделі даних, моделі процесів та їх проектування за допомогою ЕІІ\Уїп.
Стандарти ЦМЬ.
Організація розробки інформаційних систем 
Програмні засоби підтримки життєвого циклу П3 
Технологія ІШР. Технологія АИБ

Орієнтовний перелік тем лабораторних робіт



з

1. Аналіз опису предметної області
2. Створення функціональної моделі процесів у стандарті IDEF0
3. Деталізація функціональної діаграми
4. Методологія моделювання бізнес-процесів в стандарті IDEF3 в середовищі 

BPWin
5. Створення звітів в BPWin
6. Побудова діаграми декомпозиції в нотації DFD
7. Основи роботи з програмним продуктом All Fusion ERWin Data Modeller. 

Побудова логічної моделі
8. Створення фізичної моделі в ERWin
9. Об’єктно-орієнтована методологія проектування інформаційних систем
10. Діаграми логічного моделювання
11 .Діаграма компонентів, діаграма розгортання
12.Знайомство з середовищем моделювання бізнес-процесів ARIS. Побудова 

функціональної моделі

Політика курсу
S  Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. За пропуски за
нять без поважної причини здобувач вищої освіти буде неатестований з даної дис
ципліни. Усі пропущені заняття мають бути відпрацьовані під час консультацій або 
на Освітньому порталі університеті.
S  Через об’єктивні причини (наприклад, карантин, хвороба, участь у конференції, 
науковому проекті, міжнародному стажуванні) навчання може відбуватись в on-line 
формі на Освітньому порталі ТДАТУ з використанням системи Moodle або за посе
редництва інших інформаційно-комунікаційних платформ чи технологій за пого
дженням із викладачем курсу.
S  Списування під час виконання контрольних заходів, диференційованого заліку та 
екзамену заборонені, зокрема із використанням мобільних гаджетів, комунікаційних 
засобів тощо.
S  Презентації та виступи мають бути авторськими (оригінальними).
S  Здобувач вищої освіти повинен дотримуватися академічної етики: виявляти дис
циплінованість, вихованість, доброзичливість, чесність, відповідальність, дбайливо 
ставитись до обладнання та книжкового фонду ТДАТУ, виконувати графік освітньо
го процесу.
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