
 

Силабус навчальної дисципліни 

"МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ ПРОГРАМНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

СИСТЕМ" 
 

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 8 (восьмий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

2 кредити / 60 годин 

Мова викладання Українська  

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Основні сучасні методології і методи побудови інформаційних 

систем та управління ними, основні класи, типи та категорії 

інформаційних систем, їх функціональні можливості та сфери 

застосування, сучасні методології, методи, моделі та 

інструментальні засоби створення і застосування інформаційних 

систем різних типів. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Метою дисципліни є ґрунтовне ознайомлення курсантів із 

теоретичними засадами організації, функціонування та проектування 

інформаційних систем, засвоєння практичних навичок використання 

та створення інформаційних систем та їх компонентів різного 

призначення, забезпечення теоретичних знань та практичних 

навичок проектування і супроводу інформаційних систем 

військового призначення для систем підтримки прийняття рішень з 

урахуванням досвіду 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. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність  до системного мислення; знання теоретичних і 

практичних основ методології системного аналізу для дослідження 

складних проблем різної природи, методів формалізації системних 

задач, що мають суперечливі цілі, невизначеності та ризики; вміння 

розв’язувати, практичні науково-технічні та соціально-економічні 

задачі професійної діяльності, знаходити рішення слабо 

структурованих проблем, виробляти рекомендації по створенню 

принципово нових або вдосконалених систем. 

Здатність до розробки програмного та інформаційного забезпечення 



інформаційних систем військового призначення, шляхом 

застосування сучасних інформаційних технологій. 

Здатність до розробки платформно-незалежних інформаційних 

систем військового призначення на основі об’єктно-орієнтованого 

підходу. 

Навчальна логістика 

 

 

 

 

 

 

 
 

Зміст навчальної дисципліни:  

Уведення в методологічні основи  побудови програмного 

забезпечення  військових інформаційних систем. 

Шляхи удосконалення програмного та інформаційного забезпечення 

військових інформаційних систем. Концепція модельно-

орієнтованого підходу в проектуванні програмного забезпечення 

сучасних інформаційних систем. Гнучкі методології розробки 

програмного забезпечення. Управління вимогами до інформаційних 

систем, що створюються. Моделі життєвого циклу програмного 

забезпечення. Формалізований опис та реалізація потоків завдань 

інформаційних систем, що створюються. BPMN, як стандарт для 

моделювання бізнес процесів. Практика у розробці технічного 

завдання на створення  інформаційної системи військового 

призначення. 

Методології та інструменти візуального моделювання систем мовою 

UML. 

Візуальне моделювання мовою UML. Методологія побудови 

програмного забезпечення MSF (Microsoft Solution Framework)  та 

інструмент MS Visual Studio.NET. Методологія побудови 

програмного забезпечення ALM (Application Lifecycle Management)  

та інструмент Borland Together. Практика в застосуванні методології 

RUP (Rational  Unified Process) в інструментальному середовищі 

Rational Software Architect. 

Методології гнучкого розроблення програмного забезпечення.  

Технології реалізації та інтеграції потоків завдань. 

Технології реалізації та інтеграції потоків завдань. Технології 

організації потоків завдань у розподілених системах. Методологія 

екстремального програмування, як еволюційний підхід розробки 

програмного забезпечення “знизу-вгору”. Практика в застосуванні 

методології Agile/Scram в інструментальному середовищі IBM 

Rational Team Concert. 

 

Види занять: лекції, групові, практичні 

Методи навчання: навчальна дискусія   

Форми навчання: очна 

Пререквізити “Технології комп’ютерного проектування”, “Проектування 

інформаційних систем”, “Технології створення програмних 

продуктів”. 

Постреквізити “Військове стажування”, “Розробка та захист магістерської роботи”. 

Інформаційне 

забезпечення 

Науково-технічна бібліотека ВІТІ: 

1. Закалад М.А., Білетов В. Проблеми воєнно-наукового 



 

 

з фонду та репозитарію 

ВІТІ  

супроводження, створення автоматизованих систем управління 

військового призначення / М.А. Завада, В.І. Білетов. – К.: 

Збірник наукових праць ЦВСД НУОУ ім. Черняховського, 2013. 

- № 2 (48). – С. 14-19 

2. NATO INFORMATION EXCHANGE REQUIREMENT 

SPECIFICATION PROCESS NATO STANDARD APP-15 Edition 

A Version 2 NOVEMBER 2017 

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

створення програмних продуктів. Частина 1: Навчальний 

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

 

Репозитарій ВІТІ: 

1. Алексенко О. В. Технології програмування та створення 

програмних продуктів: конспект лекцій /укладач О. В. 

Алексенко. – Суми: Сумський державний університет, 2013. – 

133 с. 

2. Табунщик Г. В. Проектування та моделювання програмного 

забезпечення сучасних інформаційних систем / Г. В. Табунщик, 

Т.І. Каплієнко, О.А. Петрова − Запоріжжя : Дике Поле, 2016. – 

250 c. 

3. Поморова О.В. Технологія проектування програмних систем: 

Електронний конспект лекцій для студентів спеціальностей 

7.05010202 (спеціалісти) і 8.05010202 (магістранти) - “Системне 

програмування” денної форми навчання. Укл., Т.О. 

Говорущенко – Хмельницький: ХНУ, 2014 – Укр. мовою, 384 с. 

 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного та практичного навчання, мультимедійна 

техніка 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Модульна контрольна робота, диференційований залік 

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 

Спрямована на практичне оволодіння сучасними методологіями і 

методами побудови інформаційних систем військового призначення 

та управління ними з врахуванням досвіду проведення операції 

об’єднаних сил на сході країни. 

 



Лінк на дисципліну http://192.168.0.19/moodle/ 

Локальна мережа кафедри (спеціалізована навчальна дисципліна) 

 

 

Начальник кафедри         БОВДА Е.М 

 

Розробник           ЛЮБАРСЬКИЙ С.В. 
 


