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Анотація навчальної дисципліни 

 

В сучасному світі інформація є одним з найбільш важливих ресурсів, а інформаційні 

системи (ІС) стали необхідним інструментом практично у всіх сферах діяльності. Діяль-

ність сучасного суспільства України в умовах ринкових відносин супроводжується вико-

ристанням інформаційних систем. Розвиток інформаційних систем та їх вдосконалення 

вимагає від фахівців знання з алгоритмізації, програмування, моделювання та проекту-

вання інформаційних систем, організації баз даних, навичок обробки великих масивів ін-

формації та інших спеціальних знань та умінь, пов’язаних з інформаційними системами та 

технологіями. На теперішній час інформаційні системи є інструментом управління діяль-

ністю великих підприємств.  

Навчальну дисципліну "Основи проектування інформаційних систем" віднесено до 

групи освітньо-професійних дисциплін підготовки бакалаврів по спеціальності 126 Інфо-

рмаційні системи та технології.  

Метою навчальної дисципліни є формування у майбутніх фахівців компетентностей 

щодо функціонування та проектування інформаційних систем, засвоєння практичних на-

виків використання та створення ІС та їх компонентів різного призначення, забезпечення 

теоретичних знань та практичних навиків в області проектування і супроводу інформацій-

них систем для різних предметних областей. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти мають оволодіти знаннями в 

галузі проектування інформаційних систем: підходами, принципами, технологіями, ін-

струментальними засобами, шаблонами та стандартами проектування. Студенти можуть 

вирішувати задачі аналізу, проектування та модернізації інформаційних систем.  

У процесі навчання студенти отримують необхідні знання під час проведення ауди-

торних занять: лекційних та лабораторних. Також велике значення в процесі вивчення та 

закріплення знань має самостійна робота студентів.  

 

Характеристика навчальної дисципліни 

Курс 3 

Семестр 5 

Кількість кредитів ЕСТS 5 

Форма підсумкового контролю екзамен 

 

Структурно-логічна схема вивчення дисципліни 

Пререквізити Постреквізити 

Моделювання систем та методи оптимізації, 

Системний аналіз в ІТ, 

Організація баз даних та знань 

Інформаційні системи та технології, 

Курсовий проект: проектування 

 

Компетентності та результати навчання за дисципліною 

Компетентності Результати навчання 

КС 4. Здатність проектувати, розробляти та 

використовувати засоби реалізації інформа-

ційних систем, технологій та інфокомуніка-

цій (методичні, інформаційні, алгоритмічні, 

технічні, програмні та інші) 

 

ПР 1. Знати лінійну та векторну алгебру, 

диференціальне та інтегральне числення, 

теорію функцій багатьох змінних, теорію 

рядів, диференціальні рівняння для функції 

однієї та багатьох змінних, операційне 

числення, теорію ймовірностей та 

математичну статистику в обсязі, 

необхідному для розробки та використання 

інформаційних систем, технологій та 
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інфокомунікацій, сервісів та інфраструктури 

організації 

КЗ 2. Здатність застосовувати знання у прак-

тичних ситуаціях. 

КЗ 3. Здатність до розуміння предметної 

області та професійної діяльності. 

КЗ 5. Здатність вчитися і оволодівати сучас-

ними знаннями.  

КС 2. Здатність застосовувати стандарти в 

області інформаційних систем та технологій 

при розробці функціональних профілів, по-

будові та інтеграції систем, продуктів, серві-

сів і елементів інфраструктури організації.  

КС 4. Здатність проектувати, розробляти та 

використовувати засоби реалізації інформа-

ційних систем, технологій та інфокомуніка-

цій (методичні, інформаційні, алгоритмічні, 

технічні, програмні та інші).  

КС 5. Здатність оцінювати та враховувати 

економічні, соціальні, технологічні та еколо-

гічні фактори на всіх етапах життєвого циклу 

інфокомунікаційних систем. 

КС 10. Здатність вибору, проектування, роз-

гортання, інтегрування, управління, адмініст-

рування та супроводжування інформаційних 

систем, технологій та інфокомунікацій, серві-

сів та інфраструктури організації 

ПР 4. Проводити системний аналіз об’єктів 

проектування та обґрунтовувати вибір 

структури, алгоритмів та способів передачі 

інформації в інформаційних системах та 

технологіях 

КС 10. Здатність вибору, проектування, роз-

гортання, інтегрування, управління, адмініст-

рування та супроводжування інформаційних 

систем, технологій та інфокомунікацій, серві-

сів та інфраструктури організації 

 

ПР 5. Аргументувати вибір програмних та 

технічних засобів для створення 

інформаційних систем та технологій на 

основі аналізу їх властивостей, призначення 

і технічних характеристик з урахуванням 

вимог до системи і експлуатаційних умов; 

мати навички налагодження та тестування 

програмних і технічних засобів 

інформаційних систем та технологій 

КС 5. Здатність оцінювати та враховувати 

економічні, соціальні, технологічні та еколо-

гічні фактори на всіх етапах життєвого циклу 

інфокомунікаційних систем 

ПР 7. Обґрунтовувати вибір технічної 

структури та розробляти відповідне 

програмне забезпечення, що входить до 

складу інформаційних систем та технологій 

КС 2. Здатність застосовувати стандарти в 

області інформаційних систем та технологій 

при розробці функціональних профілів, по-

будові та інтеграції систем, продуктів, серві-

сів і елементів інфраструктури організації.  

КС 7. Здатність застосовувати інформаційні 

технології у ході створення, впровадження та 

експлуатації системи менеджменту якості та 

оцінювати витрати на її розроблення та за-

безпечення.  

КС 10. Здатність вибору, проектування, роз-

гортання, інтегрування, управління, адмініст-

ПР 8. Застосовувати правила оформлення 

проектних матеріалів інформаційних систем 

та технологій, знати склад та послідовність 

виконання проектних робіт з урахуванням 

вимог відповідних нормативно-правових 

документів для запровадження у 

професійної діяльності 
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рування та супроводжування інформаційних 

систем, технологій та інфокомунікацій, серві-

сів та інфраструктури організації 

КЗ 5. Здатність вчитися і оволодівати сучас-

ними знаннями.  

КЗ 6. Здатність до пошуку, оброблення та 

узагальнення інформації з різних джерел.  

КЗ 8. Здатність оцінювати та забезпечувати 

якість виконуваних робіт.  

КС 5. Здатність оцінювати та враховувати 

економічні, соціальні, технологічні та еколо-

гічні фактори на всіх етапах життєвого циклу 

інфокомунікаційних систем.  

КС 12. Здатність управляти та користуватися 

сучасними інформаційно-комунікаційними 

системами та технологіями (у тому числі та-

кими, що базуються на використанні Інтер-

нет) 

ПР 9. Здійснювати системний аналіз 

архітектури підприємства та його ІТ-

інфраструктури, проводити розроблення та 

вдосконалення її елементної бази і 

структури 

 

Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Організація процесу розробки інформаційних систем 

Тема 1. Основні поняття технології проектування ІС 

Тенденції розвитку інформаційних систем. Поняття «інформаційна система». Етапи 

розвитку ІС. Класифікація ІС. Мета, задачі та принципи створення ІС. Проектні матеріали 

ІС. Сфери застосування і приклади реалізації ІС. 

Тема 2. Методології і технології розробки ІС 

Поняття «життєвий цикл» системи. Основні процеси життєвого циклу ІС. Життєвий 

цикл програмного забезпечення ІС. Моделі життєвого циклу ІС: каскадна, спіральна, іте-

рактивна й інкрементальна моделі, об’єктно-орієнтована модель, моделі швидкої розроб-

ки, адаптовані і комбіновані моделі. Інформаційна, логічна, функціональна моделі ІС. 

Тема 3. Технології створення ІС 

Канонічне проектування ІС. RAD-методологія. Scrum методологія. 

Тема 4. Виявлення, аналіз, специфікація та документування вимог до ІС 

Визначення, класифікація та властивості вимог до ІС. Процеси створення вимог.  

Документування вимог.   

Змістовий модуль 2. Об’єктно-орієнтований аналіз і проектування ІС 

Тема 5. Структурна технологія проектування ІС 

Методи структурного аналізу. Принципи структурного аналізу. Структурне проек-

тування. 

Тема 6. Поняття та вимоги до моделювання проблемної області 

Поняття проблемної області. Вимоги до моделі проблемної області. Структурні ас-

пекти функціонування проблемної області. Рівні деталізацїї моделей проблемної області. 

Зовнішній рівень. Концептуальний рівень. Внутрішній рівень. Підходи до моделювання 

проблемної області.  

Тема 7. Об’єктно-орієнтована технологія проектування ІС 

Принципи моделювання структури. Архітектурне проектування. Детальне проекту-

вання. 

Тема 8. Проектування інтерфейсів інформаційних систем 

Основні правила створення інтерфейсу. Принципи розробки інтерфейсу користува-

ча. Взаємодія мж користувачем і комп’ютером. 

Перелік лабораторних занять, а також питань та завдань до самостійної роботи на-
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ведено у таблиці "Рейтинг-план навчальної дисципліни". 

Методи навчання та викладання 

Дисципліна «Основи проектування інформаційних систем» використовує такі ме-

тоди навчання та викладання: 

В темах 1-8: проблемні лекції та лабораторні роботи. 

У разі здобуття освіти за дистанційною формою або за використання дистанційних 

технологій навчання – лекційні заняття проводяться в режимі он-лайн систем відео-

конференц зв’язку: ZOOM та GoogleMeet. 

В темах 1-8 застосовуються такі методи навчання як дискусії, робота в малих гру-

пах, кейс-метод. 

 

Порядок оцінювання результатів навчання 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця використовує накопичувальну (100-бальну) систему оціню-

вання. 

 Оцінювання здійснюється за такими видами контролю: 

поточний контроль, що здійснюється протягом семестру під час проведення лекцій-

них, лабораторних занять та контрольних робіт і оцінюється сумою набраних балів (мак-

симальна сума – 60 балів; мінімальна сума, що дозволяє студенту отримати доступ до ек-

замену – 35 балів); 

підсумковий/семестровий контроль здійснюється у формі екзамену. Екзамен вистав-

ляється як загальна сума балів, набраних за результатами поточного, модульного контро-

лю та при складанні іспиту. 

Поточний контроль включає оцінювання студентів під час: 

Лабораторних занять – захист кожної лабораторної роботи оцінюється у 10 балів. 

Оцінка за лабораторну роботу отримується студентом за наявності звіту з лабораторної 

роботи, виконаних завдань лабораторної роботи, розгорнутої відповіді на запитання та ви-

конання контрольних прикладів. Максимальна кількість балів 40. 

Модульний контроль проводиться з урахуванням поточного контролю за відповід-

ний змістовий модуль у вигляді контрольної роботи.  

Контрольні роботи виконуються на комп’ютері з застосуванням системи дистанцій-

ного навчання. Контрольна робота містить два або три практичні завдання (задачі) та оці-

нюється у 10 балів. Оцінка за контрольну роботу знижується при відсутності виконаного 

завдання, припущення помилок у розроблених вимогах та діаграмах, неповного виконання 

завдання. Максимальна кількість балів 20. 

Екзамен виконується на комп’ютері з застосуванням системи дистанційного навчан-

ня. Екзамен містить чотири практичні завдання (задачі) та кожне завдання оцінюється у 10 

балів. Оцінка за екзамен знижується при відсутності виконаного завдання, припущення 

помилок у розроблених вимогах та діаграмах, неповного виконання завдання. Максима-

льна кількість балів 40. 

Студента слід вважати атестованим, якщо сума балів, одержаних за результатами 

підсумкової/семестрової перевірки успішності, дорівнює або перевищує 60.  

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни розраховується як сума балів, отрима-

них під час поточного контролю за накопичувальною системою та балів отриманих на ек-

замені. Сумарний результат у балах за семестр заноситься у залікову "Відомість обліку 

успішності" навчальної дисципліни. 

 

Підсумковий контроль:  
Виставлення підсумкової оцінки здійснюється за шкалою, наведено в таблиці 

"Шкала оцінювання: національна та ЄКТС". 

Форми оцінювання та розподіл балів наведено у таблиці "Рейтинг-план навчальної 

дисципліни". 
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Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 
для заліку 

90 – 100 А відмінно 

зараховано 

82 – 89 B 
добре 

74 – 81 C 

64 – 73 D 
задовільно 

60 – 63 E 

35 – 59 FX незадовільно не зараховано 

 

Рейтинг-план навчальної дисципліни  

Т
ем

а
 

Форми та види навчання 
Форми оціню-

вання 

Max 

бал 

Т
ем

а
 1

 

Аудиторна робота 

Лекція 1 Основні поняття технології проек-

тування ІС. 
  

Лабораторне заняття Лабораторна робота 1. Виконання 

опису та аналізу предметної обла-

сті 

  

Самостійна робота 

Питання та завдання 

до самостійного опра-

цювання  

Пошук, підбір та огляд літератур-

них джерел за заданою тематикою. 

Визначення завдання на лаборато-

рний практикум та знайомство з 

предметною областю 

  

Т
ем

а
 2

 

Аудиторна робота 

Лекція 2 Методології і технології розробки 

ІС 
  

Лабораторне заняття Лабораторна робота 1. Виконання 

опису та аналізу предметної обла-

сті 

Лабораторні 

роботи (захист) 

10 

Самостійна робота 

Питання та завдання 

до самостійного опра-

цювання 

Пошук, підбір та огляд літератур-

них джерел за заданою тематикою. 

Визначення завдання на лаборато-

рний практикум та знайомство з 

предметною областю 

  

Т
ем

а
 3

 

Аудиторна робота 

Лекція 3 Технології створення ІС   

Лабораторне заняття Лабораторна робота 2. Створення 

документів: "План управління ви-

могами", "Глосарій", виявлення 

вимог 

  

Самостійна робота 

Питання та завдання 

до самостійного опра-

цювання 

Пошук, підбір та огляд літератур-

них джерел за заданою тематикою.  
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Т
ем

а
 4

 

Аудиторна робота 

Лекція 4 Виявлення, аналіз, специфікація та 

документування вимог до ІС   

Лабораторне заняття Лабораторна робота 2. Створення 

документів: "План управління ви-

могами", "Глосарій", виявлення 

вимог 

Лабораторні 

роботи (захист) 

10 

Самостійна робота 

Питання та завдання 

до самостійного опра-

цювання 

Пошук, підбір та огляд літератур-

них джерел за заданою тематикою. 

Підготовка до контрольної роботи 

Контрольна 

робота 1 

10 

Комплексно-

орієнтоване 

завдання 

 

Т
ем

а
 5

 

Аудиторна робота 

Лекція 5 Структурна технологія проекту-

вання ІС 
  

Лабораторне заняття Лабораторна робота 3. Специфіка-

ція додаткових вимог, створення 

документа "Додаткова специфіка-

ція вимог". Створення діаграми 

варіантів використання 

  

Самостійна робота 

Питання та завдання 

до самостійного опра-

цювання 

Пошук, підбір та огляд літератур-

них джерел за заданою тематикою. 

Визначення завдання на лаборато-

рний практикум та знайомство з 

предметною областю 

  

Т
ем

а
 6

 

Аудиторна робота 

Лекція 6 Поняття та вимоги до моделюван-

ня проблемної області 
  

Лабораторне заняття Лабораторна робота 3. Специфіка-

ція додаткових вимог, створення 

документа "Додаткова специфіка-

ція вимог". Створення діаграми 

варіантів використання 

Лабораторні 

роботи (захист) 

10 

Самостійна робота 

Питання та завдання 

до самостійного опра-

цювання 

Пошук, підбір та огляд літератур-

них джерел за заданою тематикою. 

Визначення завдання на лаборато-

рний практикум та знайомство з 

предметною областю 

  

Т
ем

а
 7

 

Аудиторна робота 

Лекція 7 Об’єктно-орієнтована технологія 

проектування ІС 
  

Лабораторне заняття Лабораторна робота 4. Специфіка-

ція ключових UC, створення до-

кумента "Специфікація варіанта 

використання". Створення розкад-

рування варіантів використання 
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Самостійна робота 

Питання та завдання 

до самостійного опра-

цювання 

Пошук, підбір та огляд літератур-

них джерел за заданою тематикою.  

  

Т
ем

а
 8

 

Аудиторна робота  

Лекція 8 Проектування інтерфейсів інфор-

маційних систем 
  

Лабораторне заняття Лабораторна робота 4. Специфіка-

ція ключових UC, створення до-

кумента "Специфікація варіанта 

використання". Створення розкад-

рування варіантів використання 

Лабораторні 

роботи (захист) 
10 

Самостійна робота 

Питання та завдання 

до самостійного опра-

цювання 

Пошук, підбір та огляд літератур-

них джерел за заданою тематикою. 

Визначення завдання на лаборато-

рний практикум та знайомство з 

предметною областю. Підготовка 

до контрольної роботи 

Контрольна 

робота 2 

10 

 Екзамен 40 
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