
Силабус навчальної дисципліни 

 
№ Назва поля Детальний контент, коментарі 

1 Назва факультету Факультет комп’ютерних наук 

2 Рівень вищої освіти Бакалаврський 

3 Код і назва 

спеціальності 

122 Комп’ютерні науки 

4 Тип і назва освітньої 

програми 
ОП «Штучний інтелект» 

5 Код і назва дисципліни  Проектування інформаційних систем (ОК 2.8) 

6 Кількість ЄКТС 

кредитів 

6 (6-й семестр) 

7 Структура дисципліни 

(розподіл за видами та 

годинами навчання) 

6-й семестр:  

36 год. – 18лк,  

24 год. – 17 пз,  

12 год. – 6 конс.,  

108 год. – самостійна робота, 

вид контролю: комбінований іспит. 

8 Графік (терміни) 

вивчення дисципліни 

3-й рік, 6-й семестр 

9 Передумови для 

навчання за 

дисципліною 

Раніше мають бути вивчені дисципліни Системний аналіз, 

Організація баз даних. 

10 Анотація (зміст) 

дисципліни 

Актуальність та важливість дисципліни «Проектування 

інформаційних систем» визначається необхідністю вивчення 

теоретичних положень, пов'язаних з процесом проектування ІС, 

управління життєвим циклом ІС, архітектурою ІС, 

впровадженням та супроводом ІС, а також отримання 

практичних навичок розробки основних проектних документів, 

моделювання та аналізу бізнес-процесів, застосування сучасних 

CASE-засобів. 

Тематика лекційного блоку дисципліни 

Модуль 1  

Змістовий модуль 1. Загальні відомості про інформаційні 

системи 

Тема 1. Призначення та види інформаційних систем. Проблеми 

проектування ІС. 

Тема 2. Класифікація ІС. Моделі життєвого циклу ІС. 

Тема 3. Методи та технології формування вимог. 

Тема 4. Принципи і технології проектування. 

Тема 5 Стандарти проектування 

Модуль 2 

Змістовий модуль 2. Підходи та принципи проектування ІС 

Тема 1. Системний та індуктивний підхід до проектування ІС. 

Тема 2. Етапи і стадії проектування ІС. 

Тема 3. Структурний підхід (IDEF) 

Тема 4 Об’єктно-орієнтований підхід (UML) 

Тема 5. Процесний підхід (BPMN) 

Тема 6.  

Модуль 3 

Змістовий модуль 3. Інструментальні засоби, шаблони 

проектування ІС 



Тема 1. Інструментальні засоби проектування ІС. 

Тема 2. Технологія RUP. Технологія ARIS  

Тема 3. Стандарт UML: статичні та динамічні діаграми 

Тема 4. Проектування інтерфейсів інформаційних систем 

Тема 5. Паттерн-технології 

Тема 6. Реінжинірінг ІС 

 

Тематика практичного блоку дисципліни 

Тема 1. Передпроектне обстеження. Розробка ТЗ 

Тема 2. Створення Use-Case діаграми для обраної предметної 

галузі. Створення Activity діаграм для прецедентів 

Тема 3. Створення діаграм послідовностей, діаграм взаємодії, 

діаграм розгортання 

Тема 4. Створення макету інтерфейсу для проектованої 

системи 

11 Компетентності, 

знання, вміння, 

розуміння, якими 

оволодіє здобувач 

вищої освіти в процесі 

навчання 

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 й оволодівати сучасними 

знаннями. 

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 

ЗК14. Здатність реалізовувати 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. 

ЗК15. 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 технології, 

використовувати різні види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

ФК1.Здатність до математичного формулювання та 

досліджування неперервних та дискретних математичних 

моделей, обґрунтовування вибору методів і підходів для 

розв’язування теоретичних і прикладних задач у галузі 

комп’ютерних наук, аналізу та інтерпретування.  

ФК 2.Здатність до виявлення статистичних закономірностей 

недетермінованих явищ, застосування методів 

обчислювального інтелекту, зокрема статистичної, 

непромереженої та нечіткої обробки даних, методів 

машинного навчання та генетичного програмування тощо. 



ФК4. Здатність використовувати сучасні методи 

математичного моделювання об’єктів, процесів і явищ, 

розробляти моделі й алгоритми чисельного розв’язування 

задач математичного моделювання, враховувати похибки 

наближеного чисельного розв’язування професійних задач. 

ФК5. Здатність здійснювати формалізований опис задач 

дослідження операцій в організаційно- технічних і 

соціально- економічних системах різного призначення, 

визначати їх оптимальні 

розв’язки, будувати моделі оптимального управління з 

урахуванням змін економічної ситуації, оптимізувати процеси 

управління в системах різного призначення та рівня ієрархії  

ФК7. 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. 

ФК10. 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. 

ФК14. Здатність застосовувати методи та засоби забезпечення 

інформаційної безпеки, розробляти й експлуатувати 

спеціальне програмне забезпечення захисту інформаційних 

ресурсів об’єктів критичної інформаційної інфраструктури. 

 

12 Результати навчання 

здобувача вищої освіти 

ПР3.Використовувати сучасний математичний апарат 

неперервного та дискретного аналізу, лінійної алгебри, 

аналітичної геометрії, в професійній діяльності для 

розв’язання задач теоретичного та прикладного характеру в 

процесі проектування та реалізації об’єктів інформатизації.  

ПР6.Використовувати методи чисельного диференціювання та 

інтегрування функцій, розв'язання звичайних 

диференціальних та інтегральних рівнянь, особливостей 

чисельних методів та можливостей їх адаптації до 

інженерних задач, мати навички програмування чисельних 

методів.  

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.  

ПР11.Володіти навичками управління життєвим циклом 

програмного забезпечення, продуктів і сервісів інформаційних 

технологій відповідно до вимог і обмежень замовника, вміти 

розробляти проектну документацію (техніко-економічне 

обґрунтування, технічне завдання, бізнес-план, угоду, 

договір, контракт та ін.).  

13 Система оцінювання 

відповідно до кожного 

завдання для 

1. Індивідуальні завдання, студентські презентації та виступи 

у наукових заходах. 

2. Для підсумкового контролю у формі іспиту для 



складання 

заліку/екзамену 

оцінювання роботи студента протягом семестру 

використовують підсумкову рейтингову оцінку 

Рп=0,6*Осем+0,4*Оісп. Оцінку за семестр обчислюють як суму 

оцінок за різні види занять. Підсумкова рейтингова оцінка за 

семестр обчислюється у 100-бальній системі. 

14 Якість освітнього 

процесу 

Дотримання принципів академічної доброчесності 

(http://lib.nure.ua/plagiat).  

Недопустимість списування під час проведення письмового 

експрес-опитування та екзаменів, користування мобільним 

телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під 

час проведення заняття та іспиту. 

Практичні роботи, які здаються із порушенням встановлених 

термінів без поважних причин, оцінюються на мінімальну 

оцінку.  

Використовуються: 

MS Visio, MS Visual Studio, безкоштовне онлайн ПЗ для 

проектування інтерфейсів Figma, сучасні мови програмування 

С#, Python, Java та відповідні програмні платформи і 

бібліотеки. 

Оновлення робочої програми дисципліни – 2021р.  

Оновлення комплексу навчально-методичного забезпечення 

навчальної дисципліни «Проектування інформаційних систем» 

– 2021р. 

15 Методичне 

забезпечення 

1. 1. Литвин В.В. Проектування інформаційних систем: 

навчальний посібник. В.В. Литвин, Н.Б. Шаховська, – Львів: 

«Магнолія - 2006», 2011. – 306с. 

2. Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної 

дисципліни «Проектування інформаційних систем» підготовки 

бакалавра спеціальності 122 Комп’ютерні науки, освітньо-

професійна програма «Штучний інтелект», освітньо-

професійна програма «Комп’ютерні науки та технології» 

[Електронний ресурс] / Упоряд.: Л.Е. Чала. – Харків, ХНУРЕ, 

2021. 

3. Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної 

дисципліни "Проектування інформаційних систем" підготовки 

бакалавра спеціальності 122 – Комп’ютерні науки 

[Електронний ресурс] : освітньо-професійної програми 

"Інформаційні технології управління" / ХНУРЕ ; розроб. В. М. 

Левикін. – Харків, 2021. – 293 с. 

4. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 

«Проектування інформаційних систем» для студентів усіх форм 

навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

спеціальності 122 Комп’ютерні науки / Упоряд.: Л.Е. Чала, О.Є. 

Гриньова– ел. видання, 2021. – 65 с. 

16 Розробник силабусу 

(посада, ПІБ, ел. пошта) 

Л.Е. Чала, доц. каф. ШІ, к.т.н., доцент 

Е-mail: larysa.chala@nure.ua 

 


