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Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників Освітній ступінь 
Характеристика навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 4 

Бакалавр 

Обов’язкова 

Рік підготовки 

4 

Семестр 

Загальна кількість годин – 120  

7 

Лекції 

18 

Практичні, семінарські 

- 

Лабораторні 

22 

Самостійна робота 

78 

Консультації 

2 

Вид контролю:  

іспит 

 

1. Мета вивчення навчальної дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни є розвиток професійної компетентності 

майбутніх бакалаврів комп’ютерних наук через формування теоретичної бази знань про 

технології проєктування інформаційних систем. 

 

2. Передумови для вивчення дисципліни 

- Системи управління базами даних 

 

3. Результати навчання за дисципліною 

 

Результати навчання за дисципліною узгоджуються з вимогами Стандарту 

спеціальності 122 і впливають на розвиток: 

ІК. Здатність  розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі 

комп’ютерних наук або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів 

інформаційних технологій і характеризується комплексністю та невизначеністю умов; 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;  

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;  

ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності;  

ЗК4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово 

ЗК5. Здатність спілкуватися іноземною мовою 

ЗК6. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;  

ЗК7. Здатність до пошуку, оброблення й аналізу інформації з різних джерел;  

ЗК8. Здатність генерувати нові ідеї (креативність); 

ЗК9. Здатність працювати в команді; 

ЗК10. Здатність бути критичним і самокритичним; 

ЗК11. Здатність приймати обґрунтовані рішення;  

ЗК12. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; 

ЗК13. Здатність діяти на основі етичних міркувань; 
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ЗК14. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого 

розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні; 

СК6. 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;  

СК9. Здатність реалізувати багаторівневу обчислювальну модель на основі архітектури 

клієнт-сервер, включаючи бази даних, знань і сховища даних, виконувати розподілену 

обробку великих наборів даних на кластерах стандартних серверів для забезпечення 

обчислювальних потреб користувачів, у тому числі на хмарних сервісах;  

СК10. Здатність застосовувати методології, технології та інструментальні засоби для 

управління процесами життєвого циклу інформаційних і програмних систем, продуктів і 

сервісів інформаційних технологій відповідно до вимог замовника;  

СК12. Здатність забезпечити організацію обчислювальних процесів в інформаційних 

системах різного призначення з урахуванням архітектури, конфігурування, показників 

результативності функціонування операційних систем і системного програмного 

забезпечення.  

СК14. Здатність застосовувати методи та засоби забезпечення інформаційної безпеки, 

розробляти й експлуатувати спеціальне програмне забезпечення захисту інформаційних 

ресурсів об’єктів критичної інформаційної інфраструктури. 

СК15. Здатність до аналізу та функціонального моделювання бізнес-процесів, побудови 

та практичного застосування функціональних моделей організаційно-економічних і 

виробничо-технічних систем, методів оцінювання ризиків їх проєктування. 

ПР1. Застосовувати знання основних форм і законів абстрактно-логічного мислення, 

основ методології наукового пізнання, форм і методів вилучення, аналізу, обробки та синтезу 

інформації в предметній області комп'ютерних наук.  

ПР7 Розуміти принципи моделювання організаційно-технічних систем і операцій; 

використовувати методи дослідження операцій, розв’язання одно– та багатокритеріальних 

оптимізаційних задач лінійного, цілочисельного, нелінійного, стохастичного програмування 

ПР8. Використовувати методологію системного аналізу об’єктів, процесів і систем для 

задач аналізу, прогнозування, управління та проєктування динамічних процесів в 

макроекономічних, технічних, технологічних і фінансових об’єктах 

ПР11 Володіти навичками управління життєвим циклом програмного забезпечення, 

продуктів і сервісів інформаційних технологій відповідно до вимог і обмежень замовника, 

вміти розробляти проєктну документацію (техніко-економічне обґрунтування, технічне 

завдання, бізнес-план, угоду, договір, контракт). Уміння виконувати SEO-аналітику сайтів та 

підвищувати ефективність просування та підтримки популярності сайтів. 

ПР14 Володіти мовами системного програмування та методами розробки програм, що 

взаємодіють з компонентами комп’ютерних систем, знати мережні технології, архітектури 

комп’ютерних мереж, мати практичні навички технології адміністрування комп’ютерних 

мереж та їх програмного забезпечення 

ПР15 Застосовувати знання методології та CASE-засобів проєктування складних систем, 

методів структурного аналізу систем, об'єктно-орієнтованої методології проєктування при 

розробці і дослідженні функціональних моделей організаційно-економічних і виробничо-

технічних систем 

ПР16 Розуміти концепцію інформаційної безпеки, принципи безпечного проєктування 

програмного забезпечення, забезпечувати безпеку комп’ютерних мереж в умовах неповноти 

та невизначеності  вихідних даних 

ПР17 Виконувати паралельні та розподілені обчислення, застосовувати чисельні методи 

та алгоритми для паралельних структур, мови паралельного програмування при розробці та 

експлуатації паралельного та розподіленого програмного забезпечення. 
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4. Критерії оцінювання результатів навчання  

 

Викладання курсу ґрунтується на принципах академічної доброчесності, що 

передбачає: самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного і підсумкового 

контролю результатів навчання; посилання на джерела інформації у разі використання ідей, 

тверджень, відомостей; дотримання норм законодавства про авторське право. 

 

К-сть 

балів 
Критерії оцінювання навчальних досягнень студента 

90–100 

Студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, глибоко та всебічно 

розкриває зміст теоретичних питань, вільно самостійно та аргументовано 

користується теоретичними знаннями та отриманим практичним досвідом під час 

усних виступів; застосовує набуті знання при виконанні лабораторних завдань, 

може пояснити хід розв’язання задачі, аргументувати його ефективність; 

демонструє результати виконання всіх видів навчальної роботи, передбачених 

робочою програмою 

82–89 

Студент володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає під час 

усних виступів та письмових відповідей, здатний теоретично обґрунтовувати 

обрані шляхи розв’язання завдань, успішно виконує лабораторні роботи з 

використанням спеціалізованих джерел; при викладенні окремих питань 

допускає несуттєві неточності та\або незначні помилки; демонструє результати 

виконання всіх видів навчальної роботи, передбачених робочою програмою.  

74–81 

Студент в цілому володіє навчальним матеріалом, викладає його основний зміст 

під час усних виступів та письмових відповідей, але без глибокого всебічного 

аналізу, обґрунтування та аргументації, здатний критично оцінювати джерела, 

проте у відповідях припускається помилок, які після вказівки здатний усунути; 

демонструє результати виконання всіх видів навчальної роботи, передбачених 

робочою програмою. 

64–73 

Студент володіє матеріалом лекцій, але не може навести власних прикладів, не 

може пояснити процес виконання лабораторної роботи, аргументувати алгоритм 

вирішення завдань; ситуативно здатний розв’язувати поставлені завдання, 

успішно виконує завдання за зразком, проте без аргументації та обґрунтування 

відповідає на запитання, недостатньо володіє теоретичними основами теми; 

лабораторні роботи виконує з суттєвими неточностями та\ або помилками; 

лабораторних робіт виконує та захищає понад 66%. 

60–63 

Ситуативно володіє матеріалом лекцій, але не виявляє бажання розширювати чи 

поглиблювати власні знання; орієнтується в основних поняттях, але відчуває 

труднощі у наведенні прикладів, аргументації положень, поясненні процесів та 

функціоналу програмних засобів; ситуативно здатний до критичного аналізу та 

пошуку потрібних джерел; демонструє результати виконання не менше половини 

від всіх видів навчальної роботи, передбачених робочою програмою. 

35–59 

Студент не володіє теоретичним матеріалом. Виконання практичних завдань 

викликають значні труднощі; неправильно вибирає відповідний програмний засіб 

для опрацювання даних; демонструє результати виконання менше половини від 

всіх видів навчальної роботи, передбачених робочою програмою.  

1–34 

Студент не володіє теоретичним матеріалом з дисципліни. Допускає принципові 

помилки, не може пояснити алгоритм розв’язування типових практичних 

завдань.  
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Розподіл балів 

Поточний контроль 

Разом Іспит Сума 
РОЗДІЛ 1 РОЗДІЛ 2 

Т 1.1 Т 1.2 Т 1.3 Т 1.4 Т 2.1 Т 2.2 Т 2.3 
45 

25 100 
5 5 5 5 5 5 15 

Контроль самостійної роботи 
30 

4 4 4 4 4 5 5 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, заліку, курсового проєкту 

(роботи), практики 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

1-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

5. Засоби діагностики результатів навчання 

Система оцінювання є адитивною і передбачає накопичення балів за різними видами 

робіт: виконання лабораторних робіт та їхній захист (максимум – 45 балів), виконання 

самостійної роботи та захист індивідуального завдання (максимум – 30 балів), комп’ютерне 

тестування та контрольні практичні завдання (максимум – 25 балів). 

 

6. Програма навчальної дисципліни 

6.1. Інформаційний зміст навчальної дисципліни  

Розділ 1. Загальні теоретичні засади проєктування ІС. 

Тема 1.1. Системотехнічні аспекти проєктування ІС. Основні поняття дисципліни. 

Поняття та визначення ІС. Класифікація ІС. Системний підхід, цілі та принципи проєктування 

ІС. Декомпозиція ІС. Якість, надійність та ефективність ІС. 

Тема 1.2. Життєвий цикл ІС. Моделі життєвого циклу розробки програмного 

забезпечення ІС. Технологія проєктування інформаційної системи. Технологічна мережа 

проєктування. Швидкі методології розробки ІС. Основи гнучкого моделювання. 

Тема 1.3. Процес проєктування ІС. Сутність процесу проєктування, його стадії та 

етапи. Учасники процесу проєктування. Сутність і класифікація методів проєктування ІС. 

Засоби проєктування ІС. Методи і моделі прийняття проєктних рішень. Стандарти 

проєктування.  

Тема 1.4. Технологічні етапи розробки ІС. Технологія підготовки загальних рішень. 

Склад і зміст робіт на стадії передпроєктного обстеження, на етапі технічного проєктування 

та етапі робочого проєктування. Документування проєктування та розробки ІС. 

Впровадження, супроводження і модернізація ІС.  
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Розділ 2. Автоматизоване проєктування ІС 

Тема 2.1. Системи автоматизованого проєктування ІС. Місце і роль систем 

автоматизованого проєктування. Основний принцип автоматизації. Структура 

інформаційного забезпечення системи автоматизованого проєктування. Характеристика та 

призначення окремих баз даних системи автоматизованого проєктування.  

Тема 2.2. CASE-технології проєктування ІС. Проблеми традиційних технологій 

проєктування. Технологія проєктування системи за CASE-методом. Призначення і 

особливості функціонування окремих модулів CASE-системи. 

Тема 2.3. Візуальне моделювання виробничих процесів ERwin. Технології роботи з 

програмним пакетом ERwin. Робота в процес-моделере Erwin. Створення діаграм в нотації 

IDEF0, DFD, IDEF3. Робота в дата-моделере Erwin. Створення логічної моделі даних в нотації 

IDEF1X. Створення фізичної моделі даних та генерація БД. Виконання індивідуального 

проєкту.  

 

6.2.Структура та обсяг навчальної дисципліни 

Назви 

розділів і тем 

Кількість годин 

Денна форма 

У
сь

о
г
о

 

у тому числі 

Л
ек

ц
ії

 

П
р

а
к

т
. 

Л
а
б
о
р

. 

К
о
н

с.
 

С
а
м

о
ст

.р
 

Розділ 1. Загальні теоретичні засади проєктування ІС 

Тема 1.1. Системотехнічні аспекти проєктування ІС 14 2  2  10 

Тема 1.2. Життєвий цикл ІС 14 2  2  10 

Тема 1.3. Процес проєктування ІС 14 2  2  10 

Тема 1.4. Технологічні етапи розробки ІС 18 2  4  12 

Розділ 2. Автоматизоване проєктування ІС 

Тема 2.1. Системи автоматизованого проєктування ІС 18 2  4  12 

Тема 2.2. CASE-технології проєктування ІС 20 4  4  12 

Тема 2.3. Візуальне моделювання виробничих процесів 

ERwin 
22 4  4 2 12 

Усього годин: 120 18  22 2 78 

 

Теми лабораторних занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 
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