
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

"ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ" 
 

Спеціальність: 122 комп’ютерні науки 

Галузь знань: 12 інформаційні технології 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового  компонента циклу загальної 

підготовки 

Курс 4 (четвертий) 

Семестр 8 (восьмий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

4 кредитів / 120 годин 

Мова викладання Українська / Англійська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Теорія і практика основ проектування інформаційних систем, 

особливості системи керування базами даних Mongo DB, 

використання мови запитів CRUD в MongoDB, основи 

адміністрування баз даних, забезпечення конфіденційності, 

цілісності та доступності даних, реалізацію комплексної системи 

відстеження активності користувачів MongoDB, реалізацію взаємодії 

програм, написаних мовою Javascript, з базами даних MongoDB. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Метою є навчити курсантів принципам розробки, функціонування та 

програмування сучасних інформаційних систем (IC), побудованих 

на основі використання документо-орієнтованих баз даних, 

використання загального математичного та програмного 

забезпечення СКБД MongoDB в ІС військового призначення з 

врахуванням досвіду проведення антитерористичної операції (АТО) 

на сході країни.  

Надати курсантам необхідні теоретичні знання про загальну 

концепцію, принципи організації і використання СКБД MongoDB, 

архітектуру та екземпляр MongoDB, використання мови запитів 

CRUD в MongoDB, основи адміністрування баз даних, забезпечення 

конфіденційності, цілісності та доступності даних, реалізацію 

комплексної системи відстеження активності користувачів 

MongoDB, реалізацію взаємодії програм, написаних мовою 

Javascript, з базами даних MongoDB. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

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).  

Застосовувати знання методології та CASE-засобів проектування 

складних систем, методів структурного аналізу систем, 

об’єктноорієнтованої методології проектування при розробці і 



 

 

дослідженні функціональних моделей організаційно-економічних і 

виробничотехнічних систем.  

Виконувати паралельні та розподілені обчислення, застосовувати 

чисельні методи та алгоритми для паралельних структур, мови 

паралельного програмування при розробці та експлуатації 

паралельного. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність працювати в команді.  

Здатність розробляти та управляти проектами.  

Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

Навчальна логістика Зміст навчальної дисципліни:  

Змістовий модуль 1. Організація проектування інформаційних 

систем. 

Змістовий модуль 2. Основи адміністрування баз даних в 

MongoDB. 

Змістовий модуль 3. Реалізація взаємодії програм, написаних 

мовою Javascript, з базами даних MongoDB. 

 

Види занять: лекції, групові,  практичні 

Методи навчання: навчальна дискусія, навчальні кейси, онлайн   

Форми навчання: очна 

Пререквізити Безпека операційних систем, Технології комп'ютерного 

проектування, Web-технології та Web-дизайн. 

Постреквізити Результати вивчення дисципліни  використовуються у ході 

виконання кваліфікаційної роботи, підготовки до державного 

екзамену 

Рейтингова система 

оцінювання (РСО) з 

навчальної дисципліни 

Рейтингова оцінка здобувачів вищої освіти з кредитного модуля 

(навчальної дисципліни), складається з балів: 

відповідей на групових заняттях; 

виконання практичних завдань; 

виконання модульної контрольної роботи; 

штрафні та заохочувальні бали; 

відповідь на екзамені. 

Розподіл балів кредитного модуля 

Рейтинговий бал з 

кредитного модуля 

за семестр 

Рейтинговий бал з 

кредитного модуля за 

екзамен  

Сума 

60 40 100 

Умови допуску до екзамену 

Здобувач вищої освіти допускається до екзамену, якщо він до 

початку екзамену ліквідував заборгованість за всіма видами робіт, 
які передбачені робочим навчальним планом (робочою програмою 

навчальної дисципліни). 

Рейтинговий бал з кредитного модуля за семестр має бути не менше 

ніж 35% від суми вагових балів контрольних заходів протягом 

семестру. 

Здобувач вищої освіти, який протягом семестру набрав менше ніж 

21 бал, до екзамену не допускається і повинен підвищити свій 

рейтинговий бал (суму балів) з кредитного модуля за семестр за 

рахунок часу, відведеного на самостійну роботу. 



 

 

Переведення середньої зваженої рейтингової оцінки (в балах) до 

оцінок за розширеною (національною) шкалою 

Значення RСЗРО 
Оцінка 

за розширеною шкалою 
90 - 100 відмінно 
80 - 89 дуже добре 
65 - 79 добре 
55 - 64 задовільно 
50 - 54 достатньо 
35 - 49 незадовільно 
1 - 34 неприйнятно  

Дотримання академічної 

доброчесності 

Дотримання принципів академічної доброчесності та етики 

академічних взаємовідносин усіх категорій здобувачів вищої освіти 

та співробітників інституту визначено Кодексом академічної 

доброчесності Військового інституту телекомунікацій та 

інформатизації імені Героїв Крут. 

Факт ознайомлення з Кодексом академічної доброчесності  

Інституту та їх зобов'язання щодо дотримання норм цього Кодексу 

фіксується підписанням усіх категорій здобувачів вищої освіти та 

співробітників інституту Декларації про дотримання принципів 

академічної доброчесності 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

ВІТІ  

Науково-технічна бібліотека ВІТІ: 

1. Ткачов П.О., Субач І.Ю. Навчальна програма дисципліни 

„Проектування інформаційних систем”. Частина 1.  

Рекомендації до самостійного вивчення, методичні вказівки 

та завдання до виконання  контрольної роботи.   – К.: ВІТІ 

НТУУ КПІ, 2012. – 20 с. 

2. Ткачов П.О., Субач І.Ю.  Практикум з дисципліни 

„Проектування інформаційних систем ”. Частина 1. 

Інструкції до виконання практичних та лабораторних робіт.  – 

К.: ВІТІ НТУУ КПІ, 2012. – 94 с. 

3. Дейв Энсор, Йен Стивенсон Oracle. Проектирование баз 

данных.: Пер. с англ. - К.: Издательская группа BHV , 1999 - 

560 с. 

4. Бовда Е.М., В.А. Романюк, Субач І.Ю. Основи побудови 

інформаційних систем: Навчальний посібник – К.: ВІТІ 

НТУУ “КПІ”, 2005. – 204 с. 

5. Натан Марц, Джеймс Уорен. Большие данные: принципы и 

практика построения масштабируемых систем обработки 

данных в реальном времени, 2018, Williams, 368 стр. 

Репозитарій ВІТІ: 

1. http://212.111.203.250:4213/moodle/course/view.php?id=5#section-1 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

екзамен 

Кафедра Кафедра комп’ютерних інформаційних технологій 

Факультет Факультет інформаційних технологій 

http://marshal/inform_texnol/index.php?option=com_weblinks&task=view&catid=72&id=223
http://marshal/inform_texnol/index.php?option=com_weblinks&task=view&catid=72&id=223
http://marshal/inform_texnol/index.php?option=com_weblinks&task=view&catid=72&id=223
https://kniga.biz.ua/publisher-williams


 

 

 

 

Викладач 

 

ЛЕГКОБИТ ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ  

Посада: старший викладач 

Вчене звання:  

Науковий ступінь:  

Профайл викладача:  

Тел.: контактний телефон  (050) 275-55-76 

E-mail: корпоративна електронна пошта 

Робоче місце: 225* 

 

Начальник кафедри        

полковник         Е.БОВДА 

 

Розробник          

майор         В.ЛЕГКОБИТ 

 

 


