
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

"Проектування інформаційних систем" 

 

Спеціальність: 126 інформаційні системи та технології 

Галузь знань: 12 інформаційні технології 

Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента ОНП 

Курс 2 (другий) 

Семестр 3 (третій) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

4 кредитів / 120 годин 

Мова викладання Українська  

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Теорія і практика основ проектування інформаційних систем, 

теоретичні положення, пов'язані із нормативно-технічною 

документацією на розробку і проектування ІС, управління життєвим 

циклом ІС, архітектурою ІС, впровадженням і супроводом ІС, а 

також отримання практичних навичок розробки основних проектних 

документів, моделювання та аналізу бізнес– процесів, застосування 

сучасних CASE–засобів. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Метою є ознайомлення ад’юнктів із сучасними підходами до  

розробки, функціонування та програмування інформаційних систем 

(IC). Ознайомлення з процесами, моделями та стадіями життєвого 

циклу програмного забезпечення ІС. Дисципліна передбачає 

вивчення складу і структури різних класів ІС як об'єктів 

проектування, сучасних технологій проектування ІС, методик 

обґрунтування ефективності їх застосування, змісту стадій та етапів 

проектування ІС, їх особливостей при використанні різних 

технологій проектування, цілей і завдань проведення 

передпроектного обстеження об'єктів інформатизації, методів 

моделювання інформаційних процесів предметної області, загальних 

характеристик і можливостей сучасних CASE-засобів, як 

програмних інструментів підтримки проектування ІС. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Проектувати цілісні системи з Індустрії 4.0 (в тому числі кінцеві 

пристрої, мережеві з’єднання, хмарні платформи, реалізацію обміну 

та аналізу даних тощо).  

Здійснювати оптимізацію програмного забезпечення у відповідності 

з принципами сервіс-орієнтованої архітектури розподілених 

програмних систем. 

Застосовувати сучасні програмно-технічні засоби для розв’язання 

прикладних задач побудови інформаційних систем та цифрових 

сервісів 



 

 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність розробляти наукові і методологічні основи створення 

та застосування інформаційних технологій та систем для 

автоматизованої обробки інформації та управління. 

Навчальна логістика Зміст навчальної дисципліни:  

Змістовий модуль 1. Основні поняття технології проектування 

інформаційних систем. 

Змістовий модуль 2. Життєвий цикл програмного забезпечення 

інформаційних систем та архітектура інформаційних систем. 

Змістовий модуль 3. Технологія проектування інформаційних 

систем. Технології створення програмного забезпечення. 

 

Види занять: лекції, групові,  практичні 

Методи навчання: навчальна дискусія, навчальні кейси, онлайн   

Форми навчання: очна 

Пререквізити Дослідження операцій у військовій справі. 

Пореквізити Моделювання складних систем військового призначення  

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. 
 

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(і) БОВДА ЕДУАРД МИКОЛАЙОВИЧ  

Посада: начальник кафедри 

Вчене звання: доцент 

Науковий ступінь: кандидат технічних наук 

Профайл викладача:  

Тел.: контактний телефон  (044) 256-23-31 

E-mail: корпоративна електронна пошта 

Робоче місце: 226а* 
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