
 

Силабус навчальної дисципліни 

"ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМАХ 

СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ" 
 

Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки. 

Галузь знань: 12 Інформаційні технології. 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового  компонента циклу 

професійної підготовки 

Курс 5 (п’ятий) 

Семестр 9 (дев’ятий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

8 кредитів / 240 годин 

Мова викладання Українська  

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Принципи, методи та засоби методології розробки програмних 

комплексів спеціального програмного забезпечення інформаційно-

розрахункових систем за технологією “клієнт-сервер” 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Придбання знань, вмінь та навичок застосування спеціалізованих 

програмних засобів для автоматизованої розробки програм та 

організації колективної розробки програмних комплексів, 

застосування типових сучасних інформаційних систем з 

використанням геоінформаційних технологій та мережевої взаємодії 

з врахуванням досвіду проведення операції Об’єднаних сил на сході 

країни. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Розробляти програмне та інформаційне забезпечення інформаційних 

систем військового призначення, шляхом застосування сучасних 

інформаційних технологій. 

Розробляти, експлуатувати та застосовувати програмне та 

інформаційне забезпечення військових інформаційних систем, що 

побудовані із застосуванням геоінформаційних систем  та  

інформаційних технологій обробки геоінформаційних даних. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність до розробки програмного та інформаційного забезпечення 

інформаційних систем військового призначення, шляхом 

застосування сучасних інформаційних технологій. 

Здатність до розробки, експлуатації та застосування програмного та 

інформаційного забезпечення військових інформаційних систем, що 

побудовані із застосуванням геоінформаційних систем  та  

інформаційних технологій обробки геоінформаційних даних. 

Навчальна логістика 

 

Зміст навчальної дисципліни:  

Intranet і архітектура “клієнт-сервер”. Технологічні підходи і засоби 



 

 

 

 

 

 
 

розробки розподілених інформаційних систем в архітектурі “клієнт-

сервер”. Інформаційні сервіси мереж спеціального призначення. 

Сучасні технології побудови мережі Intranet. Архітектура “клієнт-

сервер”. Організація базових мережевих сервісів в архітектурі 

“клієнт-сервер”. Розробка аплікацій в архітектурі “клієнт-сервер” на 

базі протоколів мережевої файлової служби (NFS, FTP), сервісу 

електронної пошти, сервісу Web, протоколів користувальницьких 

мережевих з’єднань.  

Проектування інформаційних систем з розподіленими базами даних. 

Основи проектування інформаційних систем, що містять у своєму 

складі бази даних. Проектування бази даних в інструментальному 

CASE-засобі Power Designer. Архітектура  інформаційних систем з 

розподіленими базами даних. Прикладні програмні інтерфейси 

доступу до баз даних: ОDBC, OLE DB, ADO. Уведення в систему 

керування базами даних MS SQL Server і T-SQL. Застосування мови 

DDL, DML до СКБД MS SQL Server. Застосування підзапитів. 

Застосування функцій, зберігаємих процедур та тригерів до СКБД 

MS SQL Server. Трансакції та блокування в MS SQL Server. 

Генерація фізичної моделі бази даних в інструментальному CASE-

засобі Power Designer. Генерація фізичної моделі бази даних 

засобами адміністрування СКБД Microsoft SQL Server. Організація 

цілісності та безпеки даних в СКБД Microsoft SQL Server. 

Обробка даних на WEB-сервері. Технології публікації даних  з баз 

даних в “клієнт-серверних” архітектурах. 

Архітектурні моделі доступу до баз даних в технологіях Web. 

Технології публікації баз даних в мережі Інтернет (Інтранет). 

Статична та динамічна публікація. Сервери Apache та Internet 

Information Server. Практичні прийоми організації публікації даних в 

мережі Intranet. Публікація даних за допомогою CGI, ISAPI, 

ІDC/HTX, ASPx, PHP, JAVA Script, Java, ХМL. Статична публікація 

засобами Microsoft Office. Публікація засобами Python. Розробка 

WEB-серверу, WEB-клієнта (браузера). 

Принципи побудови багаторівневих аплікацій в архітектурі “клієнт-

сервер”. Технологія Synopse Mormot. KNIME. Практика у реалізації 

багаторівневих аплікацій засобами інструментальних оболонок 

програмування 

Геоінформаційні системи і бази даних. Методологія застосування 

геоінформаційної системи, як елементу архітектури інформаційної 

системи спеціального призначення. 

Поняття про геоінформаційні системи. Структура функції та 

технології геоінформаційних систем. Введення об’єктів 

картографування в ГІС. Введення в геоінформаційну систему 

MapInfo Pro. Прив’язка растрів. Робота з картою, як набором шарів в 

геоінформаційній системі MapInfo Pro. Робота з даними в 

геоінформаційну систему MapInfo Pro. Створення тематичних карт в 

геоінформаційній системі MapInfo. SQL-запити. Створення легенд, 

буферних зон. SQL-запити. Створення легенд, буферних зон. 

Використання тематичної картографії для аналізу. План тематичної 

карти. Методи тематичної картографії. Переведення координат у 



крапки. Додання координат в атрибути. Створення регулярних 

мереж. Створення центроідов, профілей. Зв’язок даних та 

географічних об’єктів у MapViewer.  Робота з WEB-службами. 

Покращення даних карт за допомогою WMS-служб. Покращення 

даних карт за допомогою WFS-служб. Прийоми роботи з 

геоінформаційною системою для вирішення типових задач в ЗСУ з 

урахуванням досвіду ООС  

 

Види занять: лекції, групові, практичні 

Методи навчання: навчальна дискусія   

Форми навчання: очна 

Пререквізити “Алгоритмізація та програмування”, “Об’єктно-орієнтоване 

програмування”, “Крос-платформне програмування”, “Web-

технології та web-дизайн”, “Організація баз даних та знань”, 

“Проектування інформаційних систем”, “Операційні системи”, 

“Комп’ютерні мережі”, “Технології створення програмних 

продуктів”, “Технології комп’ютерного проектування”  

Постреквізити „Технології побудови програмного та інформаційного забезпечення 

військових інформаційних систем”, „Методи та засоби розвідки у 

кібернетичному просторі”. Крім того, результати вивчення 

дисципліни  використовуються в процесі написання дипломної 

роботи і підготовки до комплексного екзамену. 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

ВІТІ  

Науково-технічна бібліотека ВІТІ: 

1. В.В. Зубенко, Л.Л. Омельчук Програмування. Поглиблений курс. 

– К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 

2011. – 623 с.  

2. Любарський С. В., Хусаінов П. В., Нестеренко М.М. Технологія 

створення програмних продуктів. Частина 1: Навчальний 

посібник. – К: BITI НТУУ „КПІ”, 2012.  

3. Шкіцькій В.В., Субач І.Ю., Сілко О.В. Основи розробки 

багатопоточних розподілених застосувань мовою Java: Навч. 

посібник. – К: BITI, 2016. 

4. Куліков С. Робота з МуSQL, MS SQL Server та Oracle в 

прикладах Практичний посібник для програмістів та 

тестувальників. 2019. –547 с 

5. Павленко Л. А. Геоінформаційні системи : навчальний посібник 

/ Л. А. Павленко. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2013. – 260 с. (Укр. мов.) 

 

Репозитарій ВІТІ: 

1. О.В.Власенко, С.В.Любарський, Ю.М.Здоренко Організація баз 

даних та знань: Навчальний посібник. Частина 1,– К: BITI, 2019. 

– 139 с. 

2. Тулюпа С.В. Інформаційно-телекомунікаційні мережі: 

Навчальний посібник // Тулюпа С.В., Успенський О.А., Явися 

В.С. Навчальний посібник – К.: ВІТІ НТУУ “КПІ”, 2006. – 164 с. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного та практичного навчання, мультимедійна 

техніка 



 

 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Курсова робота, екзамен 

Кафедра Комп’ютерних інформаційних технологій 

Факультет Інформаційних технологій 

Викладач(і) ЛЮБАРСЬКИЙ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ  

Посада: доцент 

Вчене звання: доцент 

Науковий ступінь: кандидат технічних наук 

Тел.: (063) 425-38-33 

E-mail: lubarsky550@gmail.com 

Робоче місце: 229* 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Враховує особливості практичної підготовки фахівців вищої 

кваліфікації зі спеціальності Комп’ютерні науки спеціалізації 

Математичне, інформаційне і програмне забезпечення військових 

інформаційних систем для застосування комп’ютерних наук під час 

розробки, впровадження і супроводу військових інформаційних 

систем і технологій, математичного, інформаційного та програмного 

забезпечення автоматизованих систем управління військами та 

зброєю, систем підтримки прийняття рішень органів військового 

управління для Збройних Сил України. 

Лінк на дисципліну http://192.168.0.19/moodle/ 

Локальна мережа кафедри (спеціалізована навчальна дисципліна) 

 

 

Начальник кафедри        БОВДА Е.М 

 

Розробник          ЛЮБАРСЬКИЙ С.В. 
 

 


