
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

"ОСНОВИ ПОБУДОВИ ТА ПРОЕКТУВАННЯ АСУ" 

 

Спеціальність: 126 Інформаційні системи та технології 

Галузь знань: 12 Інформаційні технології 
 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна циклу загальної підготовки спеціальності 

126 Інформаційні системи та технології 

Курс 4 (четвертий) 

Семестр 8 (восьмий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

4 кредити / 120 годин 

Мова викладання Українська / Англійська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Теоретичні і практичні підходи до побудови та проектування 

інформаційно-телекомунікаційних систем 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Метою викладання навчальної дисципліни є надання курсантам знань 

щодо змісту та етапів проектування автоматизованих систем 

управління. Основними завданнями вивчення дисципліни є 

формування знань та сукупності вмінь в застосуванні основних 

підходів до проектування та побудови АСУ, вибору структури й 

обґрунтування технічних рішень в АСУ, забезпечення безпеки та 

надійності АСУ. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

У результаті навчання курсанти повинні застосовувати на практиці 

технічні засоби проектування, алгоритми та методи проектування і 

забезпечення надійності автоматизованих систем управління 

військами, формалізувати задачу проектування систем управління, 

зокрема: 

використовувати методи забезпечення надійності при 

проектуванні АСУ; 

формалізувати задачу проектування систем управління; 

вибирати структури та обґрунтовувати технічні рішення при побудові 

АСУ різної складності; 

використовувати методи забезпечення безпеки передачі інформації в 

АСУ спеціального призначення; 

організовувати випробування АСУ та обробляти їх результати. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої-професійної програми навчальна 

дисципліна забезпечує набуття курсантами компетентності, яка 

полягає в здатності застосовувати основні теоретичні і практичні 

підходи до побудови та проектування інформаційно-

телекомунікаційних систем як основи автоматизованих систем 

управління військами, та її складових: 

здатність застосовувати моделі, методи та алгоритми оптимізації 

структури АСУ; 



 

 

здатність застосовувати на практиці технічні засоби проектування 

АСУ; 

здатність застосовувати на практиці методи забезпечення надійності 

АСУ; 

здатність до аналізу та моделювання структури АСУ на основі 

класифікації систем управління та загальних відомостей про основні 

етапи проектування АСУ. 

Навчальна логістика Зміст навчальної дисципліни: 

Змістовий модуль 1. АСУ як об'єкт проектування. 

Поняття управління. Види систем управління. Основні поняття та 

визначення, класифікація та принципи побудови АСУ. Види 

забезпечення АСУ. Технологічний та функціональний аспекти 

вивчення елементів АСУ. Загальні завдання автоматизації 

управління військами зв’язку та досвід їх використання в зоні 

проведення ООС (АТО). 

Змістовий модуль 2. Етапи проектування та життєвий цикл АСУ.  

Зміст процесу проектування АСУ. Системний підхід при 

проектуванні АСУ. Життєвий цикл АСУ. Процеси ЖЦ ІС МО 

України. 

Змістовий модуль 3. Архітектурні та технічні рішення сучасних 

інформаційних систем. 

Основні типи архітектури сучасних інформаційних систем. 

Платформні архітектури у ІС та фреймворки. Архітектури 

програмного забезпечення у ІС. Функціональні компоненти, 

характеристики якості програмного забезпечення та інтеграція у ІС. 

Змістовий модуль 4. Забезпечення безпеки і надійності АСУ. 

Програмні засоби захисту інформації. Структурна надійність АСУ. 

Способи забезпечення надійності комп’ютеризованих систем. 

Змістовий модуль 5. Управління проектами під час розробки 

компонентів АСУ. 

Сутність проектної діяльності. Обґрунтування доцільності проекту та 

його ефективності. Основи планування проекту. Планування строків 

та термінів виконання проектів. Ресурсне забезпечення проекту. 

Управління процесами виконання проектів. Мережеве планування і 

керування розробкою АСУ.  

 

Види занять: лекції, групові, практичні 

Методи навчання: навчальна дискусія, навчальні кейси, онлайн   

Форми навчання: очна 

Пререквізити Архітектура і функціонування обчислювальних систем 

Комп’ютерні мережі 

Операційні системи 

Технології системного адміністрування 

Web-технології та Web-дизайн 

Постреквізити Основи надійності та діагностування в АСУ військами 

Системи, засоби відображення інформації та відеоконференцзв'язку 

в автоматизованих системах управління 

Безпека комп'ютерних мереж 

Організація інформаційно-обчислювальних процесів та систем 



 

 

Системи та комплекси автоматизації управління військами 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозиторію 

ВІТІ  

Науково-технічна бібліотека ВІТІ: 

1. Основи побудови автоматизованих систем управління [Текст]: 

навч. посібник/ І.А. Пількевич, К. В. Молодецька, І. І. Сугоняк, Н. М. 

Лобанчикова – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – 226 с. 

2. Заячук Я.І. Автоматизація проектування комп'ютерних систем 

: конспект лекцій / Я.І. Заячук, Т.Г. Гарасимів. – Івано-Франківськ: 

ІФНТУНГ, 2010. - 205 с. 

3. Проектування автоматизованих систем управління. 

Навчальний посібник / [Гаманєк В.О., Ільяшов О.А., Кисельов І.М. 

та ін.]: під редакцією Б.П. Шохіна. – К.: ВІТІ НТУУ „КПІ”, 2003. – 

160 с. 

 

Репозиторій ВІТІ: 

1. http://www.viti.edu.ua/dfn 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Лекційна аудиторія для проведення лекцій з проектором 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Екзамен  

Кафедра Автоматизованих систем управління 

Факультет Інформаційних технологій 

Викладач(і) СОВА ОЛЕГ ЯРОСЛАВОВИЧ 

Посада: начальник кафедри 

Науковий ступінь: доктор технічних наук 

Вчене звання: старший науковий співробітник 

Профайл викладача:  

Тел.: контактний телефон  (044) 256-22-16 

E-mail: oleg.sova@viti.edu.ua 

Orcid: 0000-0002-7200-8955 

Робоче місце: 140* 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

 

Лінк на дисципліну http: //www.viti.edu.ua/dfn 

 

 

Розробник  

начальник кафедри         Олег СОВА  
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