
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ТА ПРОЕКТУВАННЯ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 
 

Робоча програма 

для студентів спеціальності 

122 "Комп'ютерні науки та інформаційні технології" 

першого (бакалаврського) рівня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Харків 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

2017 



 

2 

УДК 004.451.86(07.034) 

 С40 

 

 

Укладач І. О. Ушакова 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри інформаційних систем. 

Протокол № 1 від 25.08.2016 р.  

 

 

Самостійне електронне текстове мережеве видання 

 

 

 

 

 

 

 

 

С40 

Системний аналіз та проектування інформаційних систем : 

робоча програма для студентів спеціальності 122 "Комп'ютерні 

науки та інформаційні технології" першого (бакалаврського) рів-

ня [Електронний ресурс] / уклад. І. О. Ушакова. – Харків : ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця, 2017. – 80 с. 

 

Наведено опис навчальної дисципліни з кількістю кредитів, змістових 

модулів, загальну кількість годин, тижневих годин: аудиторних та самостійної 

роботи для вивчення тем, професійні компетентності, які отримують студенти 

після вивчення навчальної дисципліни, структуру навчальної дисципліни, теми 

лабораторних занять, матеріали для закріплення знань (завдання для само-

стійної роботи, контрольні запитання), методики навчання та методи контролю 

оволодіння дисципліною, розподіл балів, які отримують студенти в процесі 

навчання. 

Рекомендовано для студентів спеціальності 122 "Комп'ютерні науки  

та інформаційні технології" першого (бакалаврського) рівня. 
 

УДК 004.451.86(07.034) 
 

© Харківський національний економічний  

університет імені Семена Кузнеця, 2017 



 

3 

Вступ 

 

Вивченню дисципліни "Системний аналіз та проектування інфор-

маційних систем" (САПІС) відводиться важлива роль у процесі підготов-

ки студентів  спеціальності "Комп'ютерні науки та інформаційні техноло-

гії" першого (бакалаврського) рівня. Навчальну дисципліну САПІС відне-

сено до групи освітньо-професійних дисциплін підготовки бакалаврів цієї 

спеціальності. Вона є важливою частиною циклу спеціальних дисциплін.  

Вивчення навчальної дисципліни дозволяє студентам оволодіти 

знаннями в галузі системного аналізу та проектування інформаційних 

систем (ІС), а саме: знаннями основ системного аналізу, аналізом бізнес-

процесів об'єктів комп'ютеризації, системного управління складними 

об'єктами; підходами, принципами, технологіями, інструментальними за-

собами, шаблонами та стандартами проектування ІС. 

Навчальна дисципліна "Системний аналіз та проектування інфор-

маційних систем" є нормативною навчальною дисципліною та вивчаєть-

ся згідно з навчальним планом підготовки фахівців освітньо-квалі-

фікаційного рівня "бакалавр" спеціальності 122 "Комп'ютерні науки та 

інформаційні технології" першого (бакалаврського) рівня. 

У процесі навчання студенти отримують необхідні знання під час 

проведення аудиторних занять: лекційних, практичних та лабораторних. 

Також велике значення у процесі вивчення та закріплення знань має са-

мостійна робота студентів. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Галузь знань, спеці-

альність, освітній 

ступінь  

Характеристика навчальної  

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 5  

Галузь знань  

12 "Інформаційні  

технології" 

Базова 

Змістових модулів – 2  

Спеціальність 122 

"Комп'ютерні науки 

та інформаційні 

технології" 

Рік підготовки 

2-й 2-й 

Загальна кількість годин – 

150 

Семестр 

3-й 4-й 

Лекції 

16 год 4 год 

Тижневих годин  

для денної форми  

навчання: 

аудиторних – 4; 

самостійної роботи  

студента – 6 

Освітній ступінь: 

бакалавр 

Практичні, семінарські 

16 год - 

Лабораторні 

32 год 8 год 

Самостійна робота 

80 год 134 год 

Вид контролю 

екзамен 

6 год 4 год 

 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивіду-

альної роботи становить:  

для денної форма навчання – 45 %; 

для заочної форма навчання – 11 %. 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Метою навчальної дисципліни є забезпечення базової профілюю-

чої підготовки за фахом, формування теоретичних знань та практичних 
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навичок, необхідних для використання системного підходу, його принци-

пів та методів у дослідженні та проектуванні інформаційних систем. 

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 

оволодіння навичками застосування системного аналізу у процесі 

вивчення складних об'єктів дослідження. З урахуванням специфіки спе-

ціальності "Комп'ютерні науки та інформаційні технології" методи і при-

йоми досліджень об'єктів і процесів комп'ютеризації не завжди супрово-

джуються строгим теоретичним обґрунтуванням. При цьому підвищена 

увага приділена проблемам практичного застосування системного аналі-

зу в дослідженні складних організаційно-технічних систем, до яких відно-

сяться інформаційні системи; 

формування у студентів компетентностей з проектування інформа-

ційних систем: виявлення, аналізу, специфікації та документування ви-

мог до ІС; розроблення моделей даних та процесів; використання стан-

дартів під час проектування ІС; оволодіння навичками використання ін-

струментальних засобів проектування. 

Об'єктом навчальної дисципліни є системи різної природи. 

Предметом навчальної дисципліни є методологічні та технологічні 

основи системного аналізу та створення інформаційних систем. 

Міждисциплінарні зв'язки. Дисципліни, на яких базується навчаль-

на дисципліна, це: "Дискретний аналіз", "Теорія ймовірностей, імовірнісні 

процеси та математична статистика", "Теорія алгоритмів". Дисципліна 

"Системний аналіз та проектування інформаційних систем" є основою 

для подальшого вивчення дисциплін професійної та практичної підготов-

ки бакалавра, написання курсових та дипломних проектів.  

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

основні поняття, що використовуються в теорії систем та систем-

ному аналізі; 

теоретичні та практичні основи методології системного аналізу для 

дослідження складних проблем різної природи;  

методи системного аналізу та  моделювання бізнес-процесів об'єк-

тів комп'ютеризації; 

методи аналізу і синтезу науково-технічної, природничо-наукової   

та загальнонаукової інформації та її документування; 

методи інформаційної підтримки процесів прийняття рішень; 
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методи системного управління складними об'єктами та ІТ-проек-

тами; 

принципи побудови та основні характеристики інформаційних сис-

тем;  

основи розроблення та управління вимогами до інформаційних си-

стем; 

стандарти в сфері розроблення інформаційних систем; 

підходи до проектування інформаційних систем; 

основні технології проектування; 

принципи аналізу і моделювання даних та процесів предметної об-

ласті;  

вміти: 

застосовувати методологію системного аналізу в процесі вирішення 

науково-технічних та соціально-економічних завдань і розроблення ін-

формаційних систем та технологій; 

здійснювати системний аналіз об'єктів комп'ютеризації;  

моделювати складні організаційно-технічні системи,  

управляти ІТ-проектами;  

генерувати нові ідеї і варіанти розв'язання задач; 

виробляти оригінальні, конструктивні, економічні та прості рішення;  

обробляти отримані результати, аналізувати, осмислювати та по-

давати їх в наочному вигляді;  

обґрунтовувати запропоновані рішення на сучасному науково-

технічному рівні; 

виявляти, аналізувати, специфікувати та моделювати вимоги        

до інформаційної системи;  

створювати проектну документацію; 

розробляти інтерфейси інформаційних систем; 

розробляти моделі даних та процесів; 

комунікація: 

здатність донесення до співробітників методів досліджень, нових 

ідей і варіантів розв'язання задач у галузі професійної діяльності; 

здатність презентувати інформацію щодо професійної діяльності  

у наочній формі та сучасними мультимедійними засобами; 

автономність і відповідальність: 

відповідальність за свій професійний розвиток; 
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здатність до подальшого професійного вдосконалення з необхід-

ним рівнем автономності; 

здатність працювати в команді;  

відповідальність за прийняття рішень в умовах ризику та невизна-

ченості. 

У процесі викладання навчальної дисципліни основна увага приді-

ляється оволодінню студентами професійними компетентностями, що на-

ведені в табл. 2.1. 

 

Таблиця 2.1 

 

Компетентності та вміння, якими мають володіти студенти  

у результаті вивчення дисципліни  

 

Шифр 

компе-

тентності 

Компетентність Шифр уміння Уміння 

1 2 3 4 

КЗП.04 Базові знання в сфері систе-

мних досліджень і вміння за-

стосовувати їх під час управ-

ління ІТ-проектами, здійснен-

ня моделювання систем, 

проведення системного ана-

лізу об'єктів інформатизації, 

прийняття рішень, розроб-

лення методів і систем штуч-

ного інтелекту 

КЗП.04.ПР.Р.01 Уміння управляти ІТ-

проектами, моделювати 

системи, здійснювати 

системний аналіз об'єк-

тів інформатизації, прий-

мати рішення 

КСП.17 Знання теоретичних і практи-

чних основ методології сис-

темного аналізу для дослі-

дження складних міждисцип-

лінарних проблем різної при-

роди, методів формалізації 

системних завдань, що ма-

ють суперечливі цілі, неви-

значеності та ризики; здат-

ність розв'язувати практичні 

науково-технічні та соціаль-

но-економічні завдання між-

дисциплінарного характеру 

КСП.17.ПР.Р.01 Уміння застосовувати 

методологію системного 

аналізу в процесі вирі-

шення науково-технічних 

та соціально-економічних 

завдань і розроблення 

інформаційних систем 

та технологій 
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Закінчення табл. 2.1 

 

1 2 3 4 

КСО.09  Компетентність щодо вирішен-

ня соціальних, інструменталь-

них, загальнонаукових і про-

фесійних завдань 

КСО.09.ПР.Р.01 Здатність до генерації 

нових ідей і варіантів ро-

зв'язання задач, до ком-

бінування та експериме-

нтування, до оригіналь-

ності, конструктивності, 

економічності та простих 

рішень 

КІ.03 Здатність здійснювати аналіз і 

синтез науково-технічної, при-

родничо-наукової та загально-

наукової інформації 

КІ.03.ПР.Р.01 Уміння обробляти отри-

мані результати, аналі-

зувати, осмислювати та 

подавати їх, обґрунтову-

вати запропоновані рі-

шення на сучасному на-

уково-технічному рівні 

КЗП.06 Здатність до проектної діяль-

ності в професійній сфері, 

уміння будувати і використо-

вувати моделі для опису об'єк-

тів і процесів, проводити їх 

аналіз 

КЗП.06.ПР.Р.01 Уміння розробляти прое-

кти зі створення і впрова-

дження інформаційних 

систем і технологій, від-

повідної проектної доку-

ментації, процедур і за-

собів підтримки управлін-

ня їхнім життєвим циклом 

КСП.20 Знання методів аналізу, моде-

лювання, реінжинірингу бізнес-

процесів інформаційних сис-

тем, здатність застосовувати 

CASE-засоби під час їх проек-

тування 

КСП.20.ПР.Р.01 Уміння застосовувати 

CASE-засоби під час 

проектування та моде-

лювання бізнес-процесів 

та розроблення програ-

много забезпечення ін-

формаційних систем 
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1 

Системний аналіз бізнес-процесів об'єктів комп'ютеризації 

 

Тема 1. Поняття і закономірності системного аналізу 

1.1. Системний аналіз як методологія дослідження складних про-

блем. 

Системність світу. Системність практичної діяльності, її алгоритміч-

ність. Системність пізнавальної діяльності. Аналітичний та синтетичний 

образи мислення.  Системність навколишнього середовища, людського 

суспільства, взаємодії людини з середовищем. Передумови та необхід-

ність виникнення системного підходу. Основні етапи розвитку системного 

підходу. Джерела системних ідей. Історія розвитку науки про системи. 

Основні напрями системних досліджень: системний підхід, теорія систем, 

системний аналіз. Структура системології. Визначення системного аналі-

зу. Характерні риси системного аналізу. Сфери використання системного 

аналізу.  

1.2. Основні поняття системного аналізу (СА). 

Поняття об'єкта, види об'єктів залежно від їхньої природи, похо-

дження. Поняття системи. Система і середовище. Поняття елемента, 

елемент як "чорний ящик". Поняття компонента та підсистеми. Поняття 

зв'язку між елементами, види зв'язків між елементами. Форми опису сис-

теми. Форми вербального опису системи. Субстратний аналіз. Гомоген-

ний, гетерогенний та змішаний склад елементів системи. Елементи       

за призначенням. Завдання структурного аналізу. Координаційний та   

субординаційний характер зв'язку. Внутрішній та зовнішній описи систе-

ми. Інформаційний опис системи. Генетичний та прогностичний описи 

системи. Поняття сукупності, форми, топології та структури. Основні ви-

ди структур. Приклади структур. Основні поняття функціонування та роз-

витку систем. 

1.3. Види систем.  

Фізичні та абстрактні системи. Поняття моделі, моделювання. Від-

криті, закриті та ізольовані системи. Штучні, природні та змішані системи. 

Системи з якісними, кількісними та якісно-кількісними змінними. Системи 

типу "чорний ящик", параметризовані, непараметризовані, типу "білий 
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ящик". Системи, що управляються ззовні, зсередини, з комбінованим 

управлінням. Класифікація систем за обсягом охоплення циклу управ-

ління і мірою автоматизації та інтелектуалізації системи. Активні та па-

сивні системи. Статичні та динамічні системи. Системи енергетичного, 

матеріального, інформаційного забезпечення. Системи, у яких цілі за-

вдаються ззовні та які самі формують цілі. Добре організовані, дифузні 

та самоорганізовані системи. Характерні риси складних систем великого 

розміру. Ознаки робастності, неоднорідних зв'язків, емерджентності.  

 

Тема 2. Методи системного аналізу 

2.1. Принципи, підходи і методи системного аналізу. 

Принципи системного аналізу: кінцевої цілі, вимірювання, єдності, 

зв'язності, модульності, ієрархії, функціональності, розвитку, децентралі-

зації, невизначеності. Методологічні підходи в системному аналізі: сис-

темний, структурно-функціональний, конструктивний, комплексний, ситу-

ативний, інноваційний, цільовий, діяльний, морфологічний і програмно-

цільовий. Методи в системному аналізі. 

2.2. Аналіз і синтез як методи системного аналізу. 

Поняття, суть та завдання аналізу. Поняття, суть та завдання син-

тезу. Порівняльна характеристика методів аналізу та синтезу.  

2.3. Декомпозиція і агрегація. 

Поняття декомпозиції. Методика декомпозиції. Моделі-основи де-

композиції. Приклади повних формальних моделей. Принципи декомпо-

зиції. Повнота і простота моделі декомпозиції. Формальний опис проце-

дури декомпозиції. Поняття агрегації. Властивості агрегатів. Види агрега-

тів. Поняття конфігуратора. Види операторів-агрегатів. Поняття класифі-

кації як оператора-агрегату. Функція декількох змінних як оператор-

агрегат. Поняття структури як оператора.  

2.4. Загальний підхід до вирішення проблем.  

Зміст етапів декомпозиції. Зміст етапів аналізу. Зміст етапів синтезу.  

 

Тема 3. Системне управління складними об'єктами 

3.1. Основи управління складними об'єктами. 

Управління як функція, як процес, як апарат. Аксіоми теорії управ-

ління, принцип необхідної різноманітності У. Р. Ешбі.  

Поняття кібернетичної системи, її складові. Структура системи 

управління: суб'єкт управління, об'єкт управління, прямий та зворотний 
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зв'язок. Зв'язок системи із зовнішнім середовищем: вплив зовнішнього 

середовища, інформація про зовнішнє середовище. Замкнуті та розім-

кнуті системи. 

3.2. Завдання управління. 

Завдання управління: цілепокладання, стабілізація, виконання про-

грами, стеження, оптимізація. Керівництво.  

3.3. Управління проектом. 

Особливості проекту як виду діяльності. Визначення проекту. Сут-

тєві елементи проекту. Об'єкти розроблення проекту. Компоненти управ-

ління проектом: мета, обмеження, об'єкт управління, суб'єкт управління. 

Трикутник обмежень в управлінні проектами. Основні компоненти проце-

су управління проектуванням.  

3.4. Методи планування та управління проектами.  

Система мережевого планування та управління. Кроки планування 

проекту. Графічні засоби планування та управління проектами. Розраху-

нок параметрів та оптимізація мережевої моделі проекту. Вибір системи 

для управління проектом. Використання програмного продукту             

MS Project для реалізації проекту.  

 

Тема 4. Системний аналіз бізнес-процесів організації 

4.1. Поняття і види організацій. 

Особливості організаційно-технічних систем. Поняття організації. 

Види організацій. Зв'язки організації з зовнішнім середовищем. Зміни,  

під час виникають в організації під час взаємодії з зовнішнім середови-

щем. Структура організації. Типові структури в організації. Етапи, цілі, ін-

струменти структурного аналізу організацій. Збирання даних для побу-

дови моделей, що відтворюють діяльність організації. Етапи побудови 

моделей діяльності організацій. 

4.2. Системний аналіз функціональної структури управління. 

Поняття і характеристики організаційної структури управління. 

Схема організаційної структури. Функціонально-орієнтована (ієрархічна) 

структура управління організацією. Переваги і недоліки функціонально-

орієнтованої структури управління. Процесно-орієнтована структура 

управління організацією. Переваги і недоліки процесно-орієнтованої 

структури управління. Порівняння функціонального і процесного управ-

ління організацією. 
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4.3. Системний аналіз управління бізнес-процесами. 

Передумови появи процесного підходу. Термінологія процесного 

управління. Основні принципи управління бізнес-процесом. Стандарти  

та методології (нотації) моделювання бізнес-процесів: історія розвитку 

методологій, типи.  

4.4. Методологія ARIS.  

Підсистеми організації, види моделей, типи представлень і рівні 

опису моделей у методології ARIS. Моделювання організаційної структу-

ри в ARIS: рівень підприємства, рівень підрозділу, рівень посад. Моде-

лювання бізнес-процесів у методології ARIS. Модель дерева функцій. 

Критерії поєднання функцій: об'єктно-орієнтоване; процесно-орієнтова-

не; операційно-орієнтоване. Модель "подієвий ланцюг процесів" (еЕРС). 

Призначення моделі. Принципи побудови моделі. Розгалуження проце-

сів. Імітаційне моделювання процесів. Моделі виробничого та офісного 

процесів. Модель оточення функції, її зв'язок з моделлю даних і модел-

лю процесів.  

 

Тема 5. Призначення, завдання, функції, класифікація ІС 

5.1. Призначення, завдання і функції ІС.  

Поняття інформаційної системи, її призначення. Завдання і функції 

ІС. Регламент функціонування ІС. Поняття функції управління. Групи фу-

нкцій управління: прийняття рішень, оброблення інформації, обміну ін-

формацією. Цикл управління. Рівні управління: вищий, середній, нижчий. 

Стратегічне, тактичне та оперативне управління. Зміст функцій управ-

ління: збирання даних, формування повідомлення, передача даних ка-

налами зв'язку, облік, контроль, аналіз, прогнозування, планування, опе-

ративне управління, організація і координування.  

5.2. Види ІС. 

Ручні, автоматизовані, автоматичні ІС. Класифікація ІС: за ознакою 

структурованості завдань, за функціональною ознакою, за рівнями 

управління і кваліфікацією персоналу. Документальні та фактографічні 

ІС. ІС залежно від сфери застосування, за видами процесів управління, 

за вартістю.  

5.3. Корпоративні ІС. 

Корпоративні ІС. Еволюція корпоративних інформаційних систем. 

Стандарти корпоративних ІС. 
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Тема 6. Системний підхід до проектування ІС 

6.1. Декомпозиція ІС.  

Декомпозиція ІС. Типи елементів, що використовуються під час 

аналізу ІС. Функціональні та забезпечувальні компоненти ІС. Предмет-

ний, функціональний та проблемний принципи виділення функціональ-

них підсистем. Інформаційні, програмні та технічні компоненти. 

6.2. Поняття і склад інформаційного забезпечення. 

Поняття інформаційного забезпечення (ІЗ). Принципи створення ІЗ. 

Склад ІЗ. Значення систематизації інформації для її автоматизованого 

оброблення. Поняття класифікації, класифікатора. Об'єкти класифікації. 

Поняття системи класифікації. Ієрархічна система класифікації. Фасетна 

система класифікації. Поняття коду, кодування, системи кодування, ал-

фавіту коду, основи коду, довжини коду, розряду коду. Реєстраційні, кла-

сифікаційні, послідовні та рівнобіжні системи кодування. Порядкова, се-

рійна, позиційна, шахова, комбінована системи кодування та система 

повторення. Форми класифікаторів. Види класифікаторів. Державна сис-

тема класифікації і кодування інформації (ДСКК), її функції. Мета і приз-

начення штрихового кодування. Властивості документа як складової ін-

формаційного забезпечення. Поняття уніфікованої системи документації 

(УСД). Проектування форм первинних документів. Проектування форм 

вихідних документів. Поняття електронної форми документа.  

 

Змістовий модуль 2  

Підходи, інструментальні засоби, стандарти та технології 

проектування ІС 

 

Тема 7. Виявлення, аналіз, специфікація та документування  

вимог до ІС 

7.1. Визначення, класифікація та властивості вимог до ІС. 

Визначення вимоги. Причини складності розроблення вимог. Кла-

сифікація вимог. Вимоги до продукту і процесу. Рівні вимог: бізнес-

вимоги, вимоги користувачів, функціональні вимоги. Системні вимоги       

і вимоги до програмного забезпечення. Функціональні, не функціональні 

вимоги і характеристики продукту. Властивості вимог: повнота,  ясність, 

коректність, узгодженість, верифікованість, необхідність, корисність під 

час експлуатації, здійсненність, модифікованість, трасованість, упоряд-

кованість за важливістю та стабільністю, наявність кількісної метрики.  
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7.2. Процеси створення вимог.  

Методології і стандарти, що регламентують роботу з вимогами: 

IEEE, ГОСТ, RUP, SWEBOK. Декомпозиція процесу створення вимог у 

SWEBOK, RUP. Формування бачення. Виявлення вимог. Класифікація     

і специфікація вимог. Розширений аналіз вимог. Документування вимог. 

Перевірка вимог. Управління вимогами.  

Аналіз вимог, бізнес-аналіз, аналіз проблемної області. Методології 

бізнес-аналізу. Вимоги та архітектура ІС. Джерела вимог. Стратегії вияв-

лення вимог.  

7.3. Розроблення вимог у Rational RequisitePro.  

Типи вимог, види типів вимог; атрибути типів вимог і їх значення, 

залежності між вимогами в Rational RequisitePro. Шаблони документів. 

Методика управління вимогами в RequisitePro. 

7.4. Документування вимог.  

План управління вимогами. Призначення і зміст документа "Вимоги 

співвласників". Глосарій проекту. Призначення і зміст документа "Бачен-

ня". Специфікація функціональних вимог. Призначення і зміст документа 

"Специфікація варіанта використання". Специфікація нефункціональних 

вимог. Структура і зміст документа "Додаткова специфікація вимог. 

Функціональні вимоги. Діаграма варіантів використання. Об'єкти та 

зв'язки діаграми варіантів використання. 

 

Тема 8. Стандарти проектування ІС та оформлення проектної  

документації 

8.1. Стандартизація і сертифікація.  

Поняття стандарту,  стандартизації, сертифікації. Види стандартів.  

8.2. Поняття та стадії життєвого циклу ІС.  

Визначення поняття життєвого циклу. Життєвий цикл об'єкта проек-

тування, його стани. Особливості життєвого циклу ІС. Стадії життєвого 

циклу ІС. Цикли життєвого циклу ІС. Схема моделі. Моделі життєвого ци-

клу ІС: каскадна, ітераційна, V-подібна, інкременентна (покрокова), спі-

ральна. 

8.3. Стандарти у сфері проектування ІС.  

ДСТУ 3918-1999 "Інформаційні технології. Процеси життєвого циклу 

програмного забезпечення". Організації-розробники міжнародних стан-

дартів у сфері програмної інженерії. Стандарт ISO 12207 (ДСТУ 3918-

1999): основні визначення, структура життєвого циклу ІС, процеси життє-
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вого циклу ІС. Стандарт ISO 15504, його зв'язок зі стандартом ISO 12207. 

Стандарти зрілості можливостей організації. Модель СММ. Модель 

CMMI. ГОСТ 34.601-90 "Автоматизовані системи. Стадії створення". 

Склад і зміст стадій проектування. Склад і зміст проектної документації. 

 

Тема 9. Структурний та об'єктно-орієнтований підходи  

до проектування ІС 

9.1. Поняття та вимоги до моделювання проблемної області. 

Поняття проблемної області. Вимоги до моделі проблемної області. 

Структурні аспекти функціонування проблемної області. Об'єктна струк-

тура. Функціональна структура. Структура управління. Організаційна 

структура. Технічна структура. Графічні нотації. Оціночні аспекти функці-

онування проблемної області. Рівні деталізації моделей проблемної об-

ласті. Зовнішній рівень. Концептуальний рівень. Внутрішній рівень. Під-

ходи до моделювання проблемної області.  

9.2. Структурна технологія проектування. 

Поняття, особливості та принципи структурного аналізу. Діаграми, 

які використовуються в структурному аналізі. Роботи, які виконуються в 

структурному проектуванні. Методологія аналізу і проектування SADT. 

Методології Гейна-Сарсона і Йродана / Де Марко. Методології моделю-

вання даних. Методологія моделювання потоків робіт IDEF3. Структурне 

проектування. 

9.3. Об'єктно-орієнтована технологія проектування. 

Сутність об'єктного підходу. Основні поняття об'єктно-орієнтованої 

методології. Принципи об'єктного підходу. Моделі, які використовуються 

за об'єктно-орієнованого підходу. Особливості об'єктно-орієнтованого 

проектування. Стандарти об'єктного проектування. Технологія об'єктно-

орієнтованого проектування. 

 

Тема 10. Інструментальні засоби проектування ІС 

10.1. Технологія проектування. 

Методологія створення ІС та її основні завдання. Технологія проек-

тування, технологічний процес, технологічні операції. Вимоги до техно-

логії проектування. Стандарти проектування, оформлення проектної до-

кументації, призначеного для користувача інтерфейсу. Методи проекту-

вання. Види методів проектування залежно від ступеня використання за-
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собів автоматизації, типових проектних рішень, адаптивності проектних 

рішень. 

10.2. Вимоги до засобів проектування. 

Фактори, що впливають на вибір на засобів проектування. Вимоги 

до засобів проектування. Ручні засоби проектування. Комп'ютерні засоби 

проектування. Види комп'ютерних засобів проектування: що підтримують 

проектування операцій оброблення інформації, що підтримують проекту-

вання окремих компонентів проекту, що підтримують проектування роз-

ділів проекту, що підтримують розроблення проекту на стадіях і етапах 

процесу проектування. 

10.3. Класифікація засобів проектування.  

Групи засобів проектування: традиційні системи програмування; ін-

струменти для створення файл-серверних додатків; засоби розроблення 

додатків "клієнт – сервер"; засоби автоматизації діловодства та докумен-

тообігу; засоби розроблення Інтернет-додатків; засоби автоматизації 

проектування (CASE-технології). Локальні, малі, середні та великі інтег-

ровані CASE-засоби. 

 

Тема 11. Проектування моделі даних 

11.1. Моделювання даних.  

Модель даних. Рівні моделі даних. Зовнішня (концептуальна) мо-

дель даних. Логічна модель даних. Фізична модель даних. Діаграма "сут-

ність – зв'язок" (ERD). Метод моделювання даних IDEFI. 

11.2. CASE-засіб моделювання даних ERwin Process Modeler.  

Відображення моделі даних в інструментальному засобі ERwin. 

Створення логічної моделі даних: рівні логічної моделі; сутності й атри-

бути; зв'язки; типи сутностей та ієрархія спадкоємства; ключі; нормаліза-

ція даних; домени. Створення фізичної моделі даних: правила валідації    

і значення за замовчуванням; індекси тригери і збережені процедури; об-

числення розміру бази даних (БД). Пряме і зворотне проектування. Ге-

нерація коду клієнтської частини за допомогою ERwin. Розширені атри-

бути. Генерація коду. Створення звітів. Генерація словників. 

 

Тема 12. Проектування інтерфейсів інформаційних систем 

12.1. Вимоги до інтерфейсу користувача та його стандартизація.  

Поняття інтерфейсу користувача, його призначення. Вимоги до ін-

терфейсу. Стандартизація інтерфейсів. Види інтерфейсів. Командний ін-
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терфейс. Графічний інтерфейс. Робочий стіл. Вікна Windows. Папки ро-

бочого столу. Віджети. 

12.2. Інструментарій створення користувальницького інтерфейсу.  

Передача інформації візуальним способом. Рядок меню і панель 

інструментів. Використання кольору, звуку, анімації в інтерфейсі. Метод 

Drag and Drop. Компонування і розроблення вікна. Об'єктний підхід до 

конструкції інтерфейсу. Компоненти графічного інтерфейсу. Вибір струк-

тури діалогу. Розроблення сценарію діалогу. Взаємодія користувача з 

додатком. Загальні правила взаємодії з об'єктами. Операції пересилки і 

створення об'єктів. 

12.3. Процес розроблення користувальницького інтерфейсу.  

Етапи розроблення користувальницького інтерфейсу. Колективний 

підхід до розроблення. Ітераційна природа розроблення. Етапи розроб-

лення: збір та аналіз інформації, що надходить від користувачів, розроб-

лення користувальницького інтерфейсу; побудова користувальницького 

інтерфейсу; підтвердження якості користувальницького інтерфейсу.  

 

13. Сучасні методології та технології створення ІС 

13.1. Індустріальні та гнучкі технології розроблення ІС.  

Порівняльна характеристика методологій проектування за їх фор-

малізованістю та ітераційністю. Принципи Agile. 

13.2. Технологія RUP. 

Загальна характеристика технології RUP. Основні принципи техно-

логії RUP. Ітераційне розроблення. Управління процесом на основі пре-

цедентів використання. Орієнтація на архітектуру. Динамічна структура: 

початок проекту (Inception), пророблення (Elaboration), побудова  

(Construction), передача (Transition). Статична структура. Основні дисци-

пліни: моделювання предметної області (бізнес-моделювання, Business 

Modeling), визначення вимог (Requirements), аналіз і проектування  

(Analysis and Design), реалізація (Implementation), тестування (Test), роз-

гортання (Deployment). Допоміжні дисципліни: управління конфігураціями 

і змінами (Configuration and Change Management), управління проектом 

(Project Management), середовище проекту (Environment). Інструмен-

тальні засоби IBM Rational, що підтримують технологію RUP. 

13.3. SCRUM – методологія управління розробленням ІС. 

Джерела та застосовність SCRUM. Принципи та структура SCRUM. 
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4. Структура навчальної дисципліни 
 

Із самого початку вивчення навчальної дисципліни кожен студент має 

бути ознайомлений як з робочою програмою навчальної дисципліни            

і формами організації навчання, так і зі структурою, змістом та обсягом 

кожного з її змістових модулів, а також з усіма видами контролю               

та методикою оцінювання сформованих професійних компетентностей. 

Вивчення студентом навчальної дисципліни відбувається шляхом 

послідовного і ґрунтовного опрацювання змістових модулів. Змістовий 

модуль – це окремий, відносно самостійний блок дисципліни, який логічно 

об'єднує кілька навчальних елементів дисципліни за змістом                   

та взаємозв'язками.  

Тематичний план дисципліни "Системний аналіз та проектування 

інформаційних систем" складається з двох змістових модулів, кожний      

з яких об'єднує у собі відносно окремий самостійних блок дисципліни, 

який логічно пов'язує кілька навчальних елементів дисципліни за змістом 

та взаємозв'язками. Структуру залікового кредиту дисципліни наведено  

в табл. 4.1. 
 

Таблиця 4.1 
 

Структура залікового кредиту навчальної дисципліни 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Змістовий модуль 1  

Системний аналіз бізнес-процесів об'єктів комп'ютеризації  

Тема 1. Поняття і за-

кономірності систем-

ного аналізу 

8 1 1 1 – 5 8 – – – – – 8 
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Продовження табл. 4.1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Тема 2. Методи сис-

темного аналізу 
10 2 1 1 – 6 10 1 – 2 – – 7 

Тема 3. Системне 

управління склад-

ними об'єктами 

15 1 2 6 – 6 15 – – – – – 15 

Тема 4. Системний 

аналіз бізнес-проце-

сів організації 

15 1 2 6 – 6 15 1 – 2  - 12 

Тема 5. Призначен-

ня, завдання, функ-

ції, класифікація ІС 

6 1 – – – 5 6 – – – – – 6 

Тема 6. Системний 

підхід до проекту-

вання ІС 

6 1 – – – 5 10 – – – – – 10 

Разом за змістовим 

модулем 1 
60 7 6 14 – 33 64 2 – 4 – – 58 

Змістовий модуль 2 

Підходи, інструментальні засоби, стандарти  

та технології проектування ІС 

Тема 7. Виявлення, 

аналіз, специфікація 

та документування 

вимог до ІС 

14 2 2 4 – 6 13 1 – 2 – – 10 

Тема 8. Стандарти 

проектування ІС та 

оформлення проек-

тної документації 

13 1 2 4 – 6 11 1 – – – – 10 

Тема 9. Структурний 

та об'єктно-орієнто-

ваний підходи до 

проектування ІС 

14 2 2 4 – 6 12 – – 2 – – 10 

Тема 10. Інструме-

нтальні засоби проек-

тування ІС 

6 1 – – – 5 9 – – – – – 9 
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Закінчення табл. 4.1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Тема 11. Проекту-

вання моделі да-

них 

13 1 2 4 – 6 9 – – – – – 9 

Тема 12. Проекту-

вання інтерфейсів 

інформаційних си-

стем 

9 1 1 2 – 5 9 – – – – – 9 

Тема 13. Сучасні 

методології та тех-

нології створення 

ІС 

6 1 – – – 5 9 – – – – – 9 

Разом за змісто-

вим модулем 2 
76 9 9 18 – 39 72 2 – 4 – – 66 

Підготовка  

до екзамену 
8 – – – – 8 8 – – – – – 8 

Передекзамена-

ційні консультації 
2 – – – 2 – 2 – – – 2 – – 

Екзамен 4 – – – 4 – 4 – – – 2 – – 

Усього годин  

за модулем 
150 16 16 32 6 80 150 4 – 8 4 – 134 

 

5. Теми лабораторних занять 

 

Лабораторне заняття – це організаційна форма навчального за-

няття, на якому студенти під керівництвом викладача використовують 

комп'ютерні інструментальні засоби для створення інформаційних сис-

тем. Лабораторні заняття проводяться з однією академічною групою, яка 

поділяється на дві підгрупи, що навчаються у двох комп'ютерних аудито-

ріях. 

На кожному лабораторному занятті викладач оцінює підготовку 

студентів до заняття, уміння застосовувати комп'ютерні інформаційні  

засоби для лабораторної роботи. Підсумкові оцінки за кожне лаборатор-

не заняття вносяться у відповідний журнал. Отримані студентом оцінки 

за окремі лабораторні заняття враховуються під час виставлення поточ-

ної модульної (практичний модульний контроль) оцінки з цієї навчальної 

дисципліни. Перелік тем лабораторних робіт наведено в табл. 5.1. 
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Таблиця 5.1 
 

Перелік тем лабораторних занять 
 

Назва змістового 

модуля 

Теми лабораторних занять 

(за модулями) 

Кількість 

годин 
Література 

1 2 3 4 

Змістовий модуль 1.  

Системний аналіз біз-

нес-процесів об'єктів 

комп'ютеризації 

Лабораторна робота 1.  

Створення інтелектуальної карти 
4 

Основна: 

[6] 

Лабораторна робота 2.  

Розроблення моделі організаційної 

структури підприємства в інстру-

ментальній системі ARIS 

4 

Лабораторна робота 3.  

Розроблення моделі процесів в 

інструментальній системі ARIS 

4 

Змістовий модуль 2. 

Підходи, інструмен-

тальні засоби, стан-

дарти та технології 

проектування ІС 

Лабораторна робота 4. 

Створення та настройка нового 

проекту RequisitePro 

4 

Основна: 

[6, 7] 

Лабораторна робота 5. 

Розроблення документів у RequisitePro  
6 

Лабораторна робота 6. 

Розроблення функціональних вимог 
6 

Лабораторна робота 7. 

Розроблення моделі даних в стандарті 

IDEF1X в середовищі ERWin 

4 

Усього годин 32  

 

5.1. Приклади типових завдань до лабораторних робіт 

за темами 
 

Змістовий модуль 1 

Системний аналіз бізнес-процесів об'єктів комп'ютеризації 
 

Лабораторна робота 1. Створення інтелектуальної карти 

Завдання 1. Створити інтелектуальну карту 

1. Вивчити принципи і сфери застосування інтелектуальних карт. 

2. Вивчити правила побудови інтелектуальних карт. 
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3. Створити інтелектуальну карту в середовищі редактора інте-

лектуальних карт. Тему для створення карти обирає студент з переліку 

тем. 

 

Змістовий модуль 2. 

Підходи, інструментальні засоби, стандарти та технології 

проектування ІС 

 

Лабораторна робота 4. Створення та настройка нового проекту 

RequisitePro  

Завдання 1. Ознайомлення з навчальними проектами Learning 

Project. 

1. Запустити RequisitePro. 

2. Ознайомитися зі структурою навчальних проектів Learning  

Project: Traditional, Use Cases, Global Requirements. 

3. Ознайомитися з пов'язаними з проектом документами. 

 

Завдання 2. Настройка параметрів конфігурації RequisitePro. 

1. Ознайомитися з параметрами конфігурації RequisitePro. 

2. Установити параметри конфігурації RequisitePro для свого проекту. 

 

Завдання 3. Створення проекту в RequisitePro.  

1. Ознайомитися з наявними в RequisitePro шаблонами проектів. 

2. Створити новий проект на основі порожнього шаблону Blank. 

 

Завдання 4. Створення типів вимог. 

1. Створити типи вимог відповідно до плану управління вимогами. 

 

Завдання 5. Створення атрибутів вимог і їх значень. 

1. Створити атрибути і значення атрибутів вимог відповідно до пла-

ну управління вимогами. 

2. Додати атрибути до вибраного типу вимоги. 

 

Завдання 6. Створення шаблонів документа. 

1. Створити шаблони документів: План управління вимогами, Запи-

ти співвласників, Бачення, Глосарій, Специфікація варіантів викори-

стання. 
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Завдання 7. Створення типів документів у RequisitePro. 

1. Визначити типи документів, які використовуватимуться як шаб-

лони для створюваних надалі фактичних документів. 

2. Зіставити тип документа із шаблоном документа. 

3. Приєднати заданий за замовчуванням тип вимоги до знов ство-

реного типу документа. 

4. Ознайомитися з властивостями контролю і фіксації змін у проекті. 

 

Завдання 8. Контроль змін у проекті. 

1. Ознайомитися з вкладкою Revision вікна Project Properties. 

2. Переглянути історію змін проекту 

 

6. Теми практичних занять 

 

Практичне заняття – це форма навчального заняття, за якої ви-

кладач організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних 

положень навчальної дисципліни та формує вміння та навички їх прак-

тичного застосування шляхом індивідуального виконання студентом від-

повідно сформульованих завдань. 

Проведення практичного заняття ґрунтується на попередньо підго-

товленому методичному матеріалі – тестах для виявлення ступеня ово-

лодіння студентами необхідними теоретичними положеннями, наборі за-

вдань різної складності для розв'язання їх студентами на занятті. 

Практичне заняття містить проведення попереднього контролю 

знань, умінь і навичок студентів, постановку загальної проблеми викла-

дачем та її обговорення за участю студентів, розв'язування завдань із їх 

обговоренням, розв'язування контрольних завдань, їх перевірку, оціню-

вання. 

Оцінки, отримані студентом за окремі практичні заняття, врахову-

ються під час виставлення поточної модульної оцінки з цієї навчальної 

дисципліни (практичний модульний контроль). Перелік тем практичних 

занять наведено в табл. 6.1.  
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Таблиця 6.1 

 

Перелік тем практичних занять 

 

Назва змістового 

модуля 

Теми лабораторних занять 

(за модулями) 

Кількість 

годин 
Література 

1 2 3 4 

Змістовий модуль 1 

Системний аналіз біз-

нес-процесів об'єктів 

комп'ютеризації 

Завдання 1. Розроблення органі-

заційної структури підприємства  2 
Основна 

[6] Завдання 2. Розроблення моделі 

бізнес-процесів 
2 

Змістовий модуль 2 

Підходи, інструмента-

льні засоби, стандарти 

та технології проекту-

вання ІС 

Завдання 3. Виявлення вимог до 

програмного продукту, що розро-

бляється. План управління вимо-

гами. 

2 

Основна 

[6, 7] 

Завдання 4. Створення Глосарію 

та Бачення проекту 
4 

Завдання 5. Розроблення функ-

ціональних вимог  
4 

Завдання 6. Проектування моделі 

даних 
2 

Усього годин 16  

 

6.1. Приклади типових завдань за темами 

 

Змістовий модуль 1 

Системний аналіз бізнес-процесів об'єктів комп'ютеризації 

 

Завдання 1. Розроблення організаційної структури підприємства  

1.1. Вивчити основні принципи побудови схеми організаційної 

структури в ARIS на прикладі типової організаційної структури під-

приємства дрібнооптової торгівлі. 

1.2. Розробити схему організаційної структури підрозділу підприєм-

ства відповідно до індивідуального завдання. 
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Змістовий модуль 2 

Підходи, інструментальні засоби, стандарти та технології 

проектування ІС 

 

Завдання 3. Виявлення вимог до програмного продукту, що розро-

бляється. План управління вимогами 

3.1. Ознайомитися з структурою і змістом документу основними 

видами вимог до програмного продукту. 

3.2. Визначити типи вимог до програмного продукту в документі 

"План управління вимогами". 

3.3. Визначити атрибути вимог до програмного продукту в документі 

"План управління вимогами". 

3.4. Визначити значення атрибутів вимог до програмного продукту  

в документі "План управління вимогами". 

 

7. Самостійна робота студента 

 

7.1. Основні форми самостійної роботи студентів 

 

Самостійна робота є основною формою оволодіння студентом на-

вчальним матеріалом у вільний від обов'язкових навчальних занять за 

розкладом час. 

Основні форми самостійної роботи, які пропонуються студентам: 

1. Вивчення лекційного матеріалу. 

2. Вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самос-

тійного опрацювання. 

3. Вивчення основних термінів та понять за темами дисципліни. 

4. Підготовка до лабораторних занять. 

5. Контрольна перевірка кожним студентом знань за питаннями для 

самодіагностики. 

6. Підготовка до проміжного та підсумкового модульного контролю. 

7. Систематика вивченого матеріалу перед опитуванням. 

8. Оформлення звітів з лабораторних робіт. 

9. Робота з опрацювання та вивчення рекомендованої літератури. 
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Самостійну роботу студентів забезпечують: 

планувальна, організаційна і контрольна діяльність керівництва уні-

верситету, навчального відділу, деканатів; 

методичне керівництво професорсько-викладацького складу; 

організованість, дисциплінованість і сумлінне ставлення до навчан-

ня кожного студента; 

наявність підручників і навчальних посібників з навчальних дисцип-

лін, їх якість; 

використання для самостійної роботи студентів обладнаних чита-

льних залів, лабораторій, класів, спеціальних аудиторій; 

рівномірний розподіл навчального навантаження на тиждень, мі-

сяць, семестр. 

Основні види самостійної роботи, які запропоновані студентам для 

засвоєння теоретичних знань з навчальної дисципліни, наведено 

в табл. 7.1. 
 

Таблиця 7.1 
 

Завдання для самостійної роботи студентів та форми її контролю  
 

Назва теми 
Зміст самостійної 

роботи студентів 

Кіль-

кість 

годин 

Форми 

контролю 

СРС 

Література 

1 2 3 4 5 

Змістовий модуль 1  

Системний аналіз бізнес-процесів об'єктів комп'ютеризації 

Тема 1. Поняття і 

закономірності сис-

темного аналізу 

Тема 2. Методи сис-

темного аналізу 

Пошук, підбір та 

огляд літератур-

них джерел за за-

даною тематикою  

Виконання зав-

дання щодо ство-

рення інтелек-

туальної карти 

11 

Робота 

на лекції. 

Захист 

ЛР 

Основна: 

[1, 4, 6]  

Додаткова: 

[9 – 11; 15; 17 – 28; 

30 – 33; 35 – 38; 43; 

44; 48 – 53; 59 – 63; 

67; 68; 70 – 73; 78; 

80; 81; 84; 87; 89; 90; 

92; 95; 96; 98 – 101; 

104 – 110;116; 117; 

121 – 129; 132 – 139; 

141 – 145] 
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Продовження табл. 1.1 

 

1 2 3 4 5 

Тема 3. Системне 

управління склад-

ними об'єктами 

Тема 4. Систем-

ний аналіз бізнес-

процесів органі-

зації 

Пошук, підбір та 

огляд літературних 

джерел за заданою 

тематикою. 

Виконання завдання 

щодо створення 

організаційної 

структури під-

приємства. 

Підготовка до 

контрольної роботи 

11 

Робота 

на лекції. 

Теоретич-

на конт-

рольна 

робота 

Основна: 

[1; 4; 6]  

Додаткова: 

 [9 – 11; 15; 17 –  28; 

30 – 33; 35 – 38; 43; 

44; 48 – 53; 59 – 63; 

67; 68; 70 – 73; 78; 

80; 81; 84; 87; 89; 90; 

92; 95; 96; 98 – 101; 

104 – 110;116; 117; 

121 – 129; 132 – 139; 

141 – 145] 

Тема 5. Призна-

чення, завдання, 

функції, класифі-

кація ІС 

Тема 6. Систем-

ний підхід до про-

ектування ІС 

Пошук, підбір та 

огляд літературних 

джерел за заданою 

тематикою. 

Виконання завдання 

щодо створення 

моделі процесів. 

Підготовка до 

контрольної роботи 

11 

Робота 

на лекції. 

Захист 

ЛР. Конт-

рольна 

робота 

Основна 

[1; 2; 4; 6] 

Додаткова  

[8; 13; 34; 36; 45; 47; 

57; 54; 56; 63 – 66;  

69; 75; 91; 93; 94; 

103] 

Усього за змістовим модулем 1 33   

Змістовий модуль 2 

Підходи, інструментальні засоби, стандарти та технології проектування ІС 

Тема 7. Виявлен-

ня, аналіз, спе-

цифікація та доку-

ментування вимог 

до ІС 

Пошук, підбір та 

огляд літературних 

джерел за заданою 

тематикою. 

Виконання завдання 

щодо створення 

типів вимог і атри-

бутів типів вимог, 

шаблонів документів 

і типів документів 

6 
Робота 

на лекції  

Основна  

[2; 3; 5 – 7] 

Додаткова  

[29; 50; 54; 59;  

63 – 66;  70; 76; 92; 

94; 95; 104] 
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Закінчення табл. 1.1 

 

1 2 3 4 5 

Тема 8. Стандар-

ти проектування 

ІС та оформлен-

ня проектної до-

кументації 

Тема 9. Структу-

рний та об'єктно-

орієнтований під-

ходи до проекту-

вання ІС 

Пошук, підбір та 

огляд літературних 

джерел за заданою 

тематикою. Виконан-

ня завдання щодо 

розроблення проект-

них документів  

12 
Робота 

на лекції  

Основна 

[2; 5 – 7] 

Додаткова 

[29; 39 – 42; 50; 54; 

69; 63 – 66;  70; 76; 

88; 92; 94; 95; 104; 

121; 146; 151] 

Тема 10. Інстру-

ментальні засоби 

проектування ІС 

Тема 11. Проек-

тування моделі 

даних 

Пошук, підбір та 

огляд літературних 

джерел за заданою 

тематикою. Виконан-

ня завдання щодо 

створення моделі 

оточення функції 

11 
Робота 

на лекції 

Основна 

[2; 3; 5 – 7]; 

Додаткова 

[25; 85; 146] 

 

Тема 12. Проек-

тування інтер-

фейсів інформа-

ційних систем 

Пошук, підбір та 

огляд літературних 

джерел за заданою 

тематикою. Вико-

нання завдання що-

до ресурсного пла-

нування проекту. Пі-

дготовка до контро-

льної роботи 

5 

Робота 

на лекції. 

Захист 

ЛР. 

Контроль-

на робота 

Основна [7] 

Додаткова [46] 

Тема 13. Сучасні 

методології та 

технології ство-

рення ІС 

Пошук, підбір та 

огляд літературних 

джерел за заданою 

тематикою 

Виконання завдання 

щодо оптимізації 

проекту 

Підготовка до конт-

рольної роботи. 

5 

Робота 

на лекції. 

Захист 

ЛР. 

Контроль-

на робота   

Основна 

[2; 3; 5 – 7] 

Додаткова 

[25; 85; 147]. 

Усього за змістовнім модулем 2 39   

Підготовка до екзамену 8  Основна: [1 – 7] 

Усього за модулем 80   
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7.2. Питання для самостійного поглибленого вивчення  

 

Змістовий модуль 1 

Системний аналіз бізнес-процесів об'єктів 

комп'ютеризації 

 

Тема 1. Поняття і закономірності системного аналізу 

1. Системність пізнавальної діяльності. 

2. Напрямки системних досліджень. 

3. Етапи системного аналізу в проектуванні, прогнозуванні              

та управлінні. 

4. Моделювання як метод системного аналізу.  

5. Властивості та закони розвитку складних систем. 

6. Поняття теорії систем. 

7. Моделювання систем. 

8. Складні системи. 

 

Тема 2. Методи системного аналізу 

1. Поняття, суть та завдання аналізу. 

2. Поняття, суть та завдання синтезу. 

3. Методика декомпозиції. 

 

Тема 3. Системне управління складними об'єктами 

1. Компоненти управління проектом. 

2. Методи управління проектами. 

3. Система мережевого планування і управління. 

 

Тема 4. Системний аналіз бізнес-процесів організації 

1. Особливості організаційно-технічних систем. 

2. Етапи структурного аналізу організації. 

3. Типові структурні підсистеми організації. 

4. Організаційні структури механістичного типу.  

5. Організаційні структури органічного типу.  

6. Порівняння функціонального і процесного управління організацією. 

7. Системний аналіз процесів управління організацією. 

8. Методології моделювання бізнес-процесів. 

9. Нотація еEPC моделювання бізнес-процесів. 
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Тема 5. Призначення, завдання, функції, класифікація ІС 

1. Завдання і функції корпоративних інформаційних систем. 

2. Стандарти корпоративних ІС. 

 

Тема 6. Системний підхід до проектування ІС 

1. Функціональна декомпозиція ІС. 

2. Системи класифікації. 

3. Системи кодування 

 

Змістовий модуль 2 

Підходи, інструментальні засоби, стандарти  

та технології проектування ІС 

 

Тема 7. Виявлення, аналіз, специфікація та документування  

вимог до ІС 

1. Вимоги до програмного забезпечення у SWEBOK. 

2. Вимоги до програмного забезпечення за К. Вігерсом. 

3. Модель вимог у RUP. 

4. Методи створення вимог.  

5. Відбір користувачів для роботи з проектом.  

6. Визначення образу і меж проекту.  

7. Трасування вимог. 

 

Тема 8. Стандарти проектування ІС та оформлення  

проектної документації 

1. Процеси життєвого циклу програмного забезпечення. ДСТУ 

3918-1999 (ISO/IEC 12207:1995). 

2. Вимоги до змісту документа "Постановка завдання".   

 

Тема 9. Структурний та об'єктно-орієнтований підходи  

до проектування ІС 

1. Методології структурного моделювання.  

2. Технологія об'єктно-орієнтованого проектування. 

 

Тема 10. Інструментальні засоби проектування ІС 

1. Методологія створення ІС.  

2. Методи проектування ІС. 
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Тема 11. Проектування моделі даних 

1. Логічна і фізична модель даних. 

2. Діаграма "сутність-зв'язок" (ERD).  

3. Модель бізнес-процесів e нотації IDEF0. 

 

Тема 12. Проектування інтерфейсів інформаційних систем 

1. Вимоги до інтерфейсу користувача. 

2. Види інтерфейсів користувача.  

 

13. Сучасні методології та технології створення ІС 

1. Основні принципи технології RUP.  

2. Характеристика динамічної структури моделі RUP. 

3. Характеристика статичної структури моделі RUP. 

 

7.3. Контрольні запитання для самодіагностики 

 

Тема 1. Поняття і закономірності системного аналізу 

1. У чому полягає системність світу? 

2. Які ознаки системності властиві практичній діяльності людини? 

3. У чому полягає алгоритмічність діяльності? Наведіть приклади. 

4. У чому проявляється системність мислення? 

5. Охарактеризуйте основні етапи еволюції системного підходу. 

6. Що розуміють під терміном "системний підхід"? 

7. Які напрями системних досліджень  об'єднує системологія?  

8. Які питання вивчає дисципліна "Теорія систем"? 

9. У чому полягає сутність системного аналізу? 

10. Назвіть сфері використання системного аналізу. 

11. Як Ви розумієте термін "проблемна ситуація"? 

12. Охарактеризуйте ознаки системних проблем. 

13. У чому полягає загальний підхід системного аналізу до вирі-

шення проблеми? 

14. Охарактеризуйте основні завдання системного аналізу під час 

формування загального уявлення про систему, детального уявлення про 

систему, вирішення проблеми. 

15. Сформулюйте поняття "об'єкт", "система".  
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16. Дайте визначення основним складовим системи. 

17. Покажіть на прикладі способи поділу системи на елементи від-

повідно до мети дослідження. 

18. Сформулюйте поняття "зв'язок", перерахуйте основні види зв'я-

зків. 

19. Що є зворотним зв'язком і яким він може бути? 

20. Охарактеризуйте форми вербального опису системи. 

21. Сформулюйте поняття "сукупність", "форма". Поясніть їх           

на прикладах. 

22. Визначте поняття "структура системи". 

23. Охарактеризуйте основні види структур. Наведіть приклади. 

24. Охарактеризуйте поняття "мета" і "показник". Як може змінюва-

тися мета залежно від етапу системного аналізу? 

25. Дайте визначення поняттю "призначення системи". Сформу-

люйте призначення для декількох різних систем. 

26. Дайте визначення поняттю "функція системи". З якими поняття-

ми в системному аналізі пов'язують функцію? Наведіть приклади функцій 

об'єктів. 

27. Охарактеризуйте поняття "процес", "стан", "ситуація", "проб-

лема".  

28. Визначте поняття "поведінка", "рівновага", "стійкість".  

29. Розкрийте зміст понять "функціонування" і "розвиток системи". 

30. За якими ознаками можна класифікувати системи? Спробуйте 

знайти нові ознаки класифікації. 

31. Наведіть за кожною класифікаційною ознакою приклади систем. 

Спробуйте продовжити будь-яку з гілок класифікації. 

32. Поясніть із позицій ентропійного підходу поведінку відкритих си-

стем. 

33. Які ознаки відрізняють складні системи від простих? Продемон-

струйте відмінність між простими і складними системами на прикладах. 

34. Які існують підходи до поняття "складності системи"? 

35. Охарактеризуйте основні закономірності систем. 

 

Тема 2. Методи системного аналізу 

1. Наведіть основні принципи системного аналізу. У чому полягає їх 

сутність? 

2. Розкрийте сутність поняття методологічний підхід. 
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3. Які підходи існують у системному аналізі? Охарактеризуйте ці під-

ходи. 

4. Що є методом системного аналізу? 

5. Наведіть класифікацію методів системного аналізу. 

6. Охарактеризуйте поняття аналізу. 

7. Охарактеризуйте поняття синтезу. 

8. Наведіть порівняльну характеристику етапів, результатів і цілей 

аналізу і синтезу. 

9. Охарактеризуйте поняття декомпозиції.  

10. Яку роль відіграє модель-основа в декомпозиції і які моделі мо-

жуть використовуватися як основи? 

11. Перерахуйте основні типи формальних моделей. 

12. Від чого залежить рівень абстракції формальних моделей-

підстав? Поясніть на прикладах. 

13. Наведіть основні принципи декомпозиції. Поясніть їх на прикладах. 

14. Від чого залежить повнота декомпозиції? Поясніть на прикла-

дах. 

15. У чому полягає повнота і простота моделі-основи? Яким чином 

досягається між ними компроміс? 

15. Сформулюйте і поясніть основні етапи процедури декомпозиції. 

16. Визначте поняття "агрегації" та "агрегату". 

17. Що таке конфігуратор? Наведіть приклади конфігураторів для 

різних систем. 

18. Які агрегати відносяться до операторів? 

19. Що таке агрегат-класифікатор? Наведіть приклади класифіка-

торів. 

20. Який вид оператора використовується для визначення прина-

лежності елемента до якого-небудь класу? Наведіть приклади його вико-

ристання. 

21. Що таке агрегат-функція декількох змінних? Наведіть приклади 

їх використання. 

22. Охарактеризуйте агрегати-статистики. Наведіть приклади їх ви-

користання. Які ризики пов'язані з цим агрегатом? 

23. Що таке агрегати-структури? Наведіть приклади агрегатів-

структур для різних систем.  

24. Сформулюйте і поясніть зміст основних етапів системного ана-

лізу під час розв'язання проблеми. 
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25. Сформулюйте і розкрийте зміст основних завдань декомпозиції. 

Поясніть на прикладі декомпозиції конкретної системи. 

26. Які вам відомі стратегії декомпозиції? Охарактеризуйте їх. На-

ведіть приклади різних стратегій декомпозиції системи. 

 

Тема 3. Системне управління складними об'єктами 

1. Охарактеризуйте системи, які потребують управління. 

2. Які особливості властиві організаційно-технічним системам? 

3. Дайте визначення організації. 

4. Які існують види організації? Наведіть приклади. 

5. Які зміни відбуваються в організації під час взаємодії з зовнішнім 

середовищем? 

6. Які зв'язки має організація з зовнішнім середовищем? Охаракте-

ризуйте їх. 

7. Охарактеризуйте входи і виходи організації. 

8. Які типові структури можна виділити в організації? Охарактери-

зуйте їх. 

9. Охарактеризуйте етапи структурного аналізу організації. 

10. Дайте визначення моделі проблемної області. 

11. Які вимоги висуваються до моделі проблемної області? 

12. Охарактеризуйте рівні моделювання проблемної області. 

13. Наведіть переваги методології ARIS. 

14. Охарактеризуйте підсистеми організації, види моделей, типи 

подання і рівні опису моделей у методології ARIS. 

15. Що таке організаційна структура управління?  

16. Які характеристики визначають організаційну структуру? Роз-

крийте зміст цих характеристик. 

17. Що відображає схема організаційної структури? 

18. Які типи зв'язків існують між елементами організаційної струк-

тури? 

19. Дайте визначення таким поняттям: "підрозділ", "функціональний 

підрозділ", "виробничий підрозділ", "відділення", "відділ", "цех", "склад", 

"посада". 

20. Дайте порівняльну характеристику механістичних і органічних 

організаційних структур. Чому ієрархічна організаційна структура набула 

найбільшого поширення? 
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21. Назвіть основні види організаційних структур. У чому переваги   

і недоліки цих структур? 

22. Відтворіть з пам'яті схеми основних організаційних структур 

управління. Використовуючи подані приклади схем організаційних струк-

тур, спробуйте навести свій приклад. 

23. Охарактеризуйте функціонально-орієнтовану структуру управ-

ління організацією. У чому її переваги і недоліки? 

24. Охарактеризуйте процесно-орієнтовану структуру управління 

організацією. У чому її переваги і недоліки? 

25. Порівняйте функціональне і процесне управління організацією. 

26. Що таке модель організаційної структури в ARIS? 

27. Охарактеризуйте основні об'єкти організаційної схеми в ARIS. 

28. У яких випадках використовується деталізація організаційної 

моделі? Як визначається глибина моделювання? 

29. На яких рівнях виконується моделювання організаційної струк-

тури в ARIS? 

30. Чим обумовлено виникнення процесного підходу? 

31. Охарактеризуйте основні терміни системного підходу. 

32. Які існують нотації опису процесів? 

33. Що таке мережі Петрі? Яке їх призначення? 

34. Які моделі використовуються у функціональному типі подання 

ARIS? 

35. Охарактеризуйте модель дерева функцій в ARIS. За якими кри-

теріями можуть бути об'єднані функції у дерево? 

36. Охарактеризуйте модель "подієвий ланцюжок процесу" в ARIS. 

Яке оточення може мати функція в моделі? 

37. Яких правил розташування графічних елементів на діаграмі 

еЕРС слід дотримуватися? 

38. Поясніть правила використання логічних операторів у моделі 

еЕРС. 

39. Охарактеризуйте модель виробничого та офісного процесів. 

40. У яких випадках використовують модель оточення функції, який 

вона має зв'язок з моделлю даних і моделлю процесів? 

 

Тема 4. Системний аналіз бізнес-процесів організації 

1. Дайте визначення поняттю "проект". 

2. Що таке управління проектами? Яка його специфіка? 
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3. Охарактеризуйте компоненти управління проектами. 

4. Які процеси виділяють в управлінні проектуванням? 

5. Який зміст процесів планування? 

6. У чому полягають процеси виконання і контролю, аналізу опера-

тивного управління проектами? 

7. Які існують засоби планування і управління проектами? 

8. Які параметри характеризують мережеву модель проекту? 

9. Яким чином здійснюється розрахунок параметрів та оптимізація 

мережевої моделі проекту? 

10. Які інструментальні засоби використовуються для управління 

проектами? 

11. Які сторони беруть участь у проектуванні? Охарактеризуйте їх. 

12.  Хто такі системні інтегратори, які види системних інтеграторів 

вам відомі? 

13. У чому проявляється аутсорсинг на ринку проектів? 

12. Охарактеризуйте проектну інтеграцію. 

 

Тема 5. Призначення, завдання, функції, класифікація ІС 

 

1. Визначте поняття "управління" як функція, як процес, як апарат. 

2. Наведіть аксіоми теорії управління. 

3. Що таке кібернетична система, які її складові?  

6. Відтворіть по пам'яті структуру системи управління. Охарактери-

зуйте її основні елементи і зв'язки. 

7. Яка відмінність між замкнутою та розімкнутою системами? 

9. Охарактеризуйте основні завдання управління. 

10. Визначте поняття "функція управління", "цикл управління".  

11. Охарактеризуйте основні групи функцій управління. 

12. Які існують рівні управління? Охарактеризуйте їх. 

13. Дайте характеристику основних функцій управління. 

14. Дайте визначення інформаційної системи. 

15. Охарактеризуйте основні завдання і функції інформаційної сис-

теми. 

16. Наведіть класифікацію ІС за різними ознаками. 

17. Дайте визначення корпоративної ІС. 

18. Охарактеризуйте основні стандарти корпоративних ІС. 
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Тема 6. Системний підхід до проектування ІС 

1. Які  принципи системного підходу слід враховувати під час проек-

тування ІС?  

2. Здійсніть за пам'яттю декомпозицію ІС.  

3. Виділіть функціональні компоненти ІС за різними принципами. 

4. Охарактеризуйте компоненти забезпечувальних компонентів ІС. 

5. Що входить до складу інформаційного забезпечення? Охаракте-

ризуйте основні його складові. 

6. Охарактеризуйте складові позамашинної інформаційної бази (ІБ). 

7. Які існують засоби організації і ведення позамашинної ІБ? 

8. Дайте визначення поняттям "класифікація", "класифікатор". У чо-

му полягає мета розроблення класифікаторів? 

9. Що є об'єктами класифікації?  

10. Дайте визначення поняттям "система класифікації", "ознака кла-

сифікації", "класифікаційне угруповання", "основа класифікації", ступінь 

класифікації", рівень класифікації", "глибина системи класифікації". 

11. Охарактеризуйте ієрархічну систему класифікації. Наведіть при-

клади її застосування. У чому переваги і недоліки  цієї системи? 

12. Охарактеризуйте фасетну систему класифікації. Наведіть прик-

лади її застосування. У чому переваги і недоліки  цієї системи? 

13. Дайте визначення поняттям "код", "кодування", "система коду-

вання", "алфавіт", "основа", "довжина", "розряд" та "структура коду".  По-

ясніть визначення на прикладах. 

14. Наведіть з пам'яті схему класифікації систем кодування. Охарак-

теризуйте системи кодування. 

15. Які виділяють класифікатори за сферою їх дії? Наведіть приклади. 

16. Для чого розроблена державна система класифікації і кодування 

інформації (ДСКК) і які вона виконує функції? 

17. З якою метою використовується штрихове кодування і для чого 

призначена його технологія? 

18. Які функції виконує документ в інформаційній системі? 

19. Які види документів можна виділити в системі документації? 

20. Яке значення в інформаційних системах має нормативно-

довідкова інформація(НДІ)? Охарактеризуйте кожний з видів НДІ і наве-

діть приклади. 
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21. Для чого призначена уніфікована система документації і яким 

вимогам вона повинна відповідати? 

22. Дайте порівняльну характеристику паперових і електронних 

форм документів. Які переваги і недоліки електронних документів? Оха-

рактеризуйте етапи створення форм електронних документів. 

23. Охарактеризуйте склад машинного інформаційного забезпе-

чення. 

24. Наведіть по пам'яті класифікацію файлів машинного інформа-

ційного забезпечення. 

25. Які засоби використовують для організації і ведення машинної 

інформаційної бази? 

 

Тема 7. Виявлення, аналіз, специфікація та документування  

вимог до ІС 

1. Дайте визначення програмної вимоги.  

2. Із чим пов'язана складність розроблення вимог до ІС? 

3. Наведіть класифікацію вимог за різними ознаками. 

4. Охарактеризуйте властивості вимог. 

5. Які основні стандарти регламентують роботу з вимогами? 

6. Охарактеризуйте методологію роботи з вимогами IEEE, RUP. 

7. Які процеси створення вимог виділяють у стандарті SWEBOK? 

8. Які процеси створення вимог виділяють у стандарті RUP? 

9. Яким чином здійснюється аналіз вимог? 

10. Яким чином здійснюється розроблення і управління вимогами у 

Rational RequisitePro? 

11. Яким чином здійснюється документування вимог у Rational 

RequisitePro? 

12. Охарактеризуйте призначення і зміст документів, що містять 

опис вимог. 

 

Тема 8. Стандарти проектування ІС та оформлення проектної  

документації 

1. Що таке стандартизація, сертифікація? 

2. Які існують види стандартів? 

3. Дайте визначення поняття життєвого циклу ІС. 

4. Які стадії і цикли виділяють у життєвому циклі ІС? 
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5. Назвіть основні організації-розробники міжнародних стандартів    

у сфері програмної інженерії. Які стандарти розроблені цими організація-

ми? 

6. Охарактеризуйте стандарти ISO 12207, ISO 15504, CMM, CMMI. 

 

Тема 9. Структурний та об'єктно-орієнтований підходи  

до проектування ІС 

1. Дайте визначення проблемної області? 

2. Які вимоги пред'являються до моделі проблемної області? 

3. Які моделі відображають структурний аспект функціонування ІС 

4. За допомогою яких критеріїв здійснюється оцінювання моделі 

проблемної області?  

5. На яких рівнях здійснюється деталізація моделей проблемної 

області? 

8. Які підходи існують до побудови моделей проблемної області? 

9. Які особливості має структурний аналіз? 

10. Які принципи враховуються під час здійснення структурного 

аналізу? 

11. Які діаграми використовуються в структурному аналізі? 

12. Які роботи виконуються за структурного проектування? 

13. Які принципи враховуються для організації об'єктів і класів пре-

дметної області? 

14. Охарактеризуйте основні поняття об'єктно-орієнтованої мето-

дології. 

15. Які моделі будуються за об'єктно-орієнованого підходу. 

16. Охарактеризуйте стандарти об'єктно-орієнтованого проекту-

вання. 

 

Тема 10. Інструментальні засоби проектування ІС 

1. Дайте визначення понять проект, проектування, об'єкт, предмет 

та суб'єкт  проектування. 

2. Охарактеризуйте поняття технологія проектування, технологіч-

ний процес, технологічна операція. 

3. Які вимоги ставляться до технології проектування? 

4. Наведіть з пам'яті характеристику основних класів технологій 

проектування. 



 

40 

5. Що таке метод проектування? Наведіть класифікацію методів 

проектування за різними ознаками. 

6. Які вимоги треба враховувати під час вибору засобів проекту-

вання? 

7. Наведіть за пам'яттю класифікацію засобів проектування. Наве-

діть приклади. 

 

Тема 11. Проектування моделі даних 

1. Що таке модель даних? 

2. Охарактеризуйте моделі даних за рівнями. 

3. Охарактеризуйте модель даних ERD. 

4. У чому полягає метод моделювання даних IDEFI? 

5. Дайте характеристику CASE-засобу моделювання даних ERwin 

Process Modeler. 

6. Яким чином створюється логічна модель даних в ERwin? 

7. Яким чином створюється фізична модель даних в ERwin? 

8. Охарактеризуйте CASE-засіб моделювання процесів BPwin  

Process Modeler. 

9. Які принципи враховують під час побудови моделі IDEF0? 

 

Тема 12. Проектування інтерфейсів інформаційних систем 

1. Що таке інтерфейс користувача і яке його призначення? 

2. Які вимоги висуваються до інтерфейсу користувача? 

3. Які існують види інтерфейсів користувача? Охарактеризуйте їх. 

4. Який інструментарій використовується для створення користува-

льницького інтерфейсу? Охарактеризуйте його. 

5. Охарактеризуйте процеси розроблення користувальницького ін-

терфейсу. 

6. Які етапи містить розроблення користувальницького інтерфейсу? 

Охарактеризуйте їх. 

 

13. Сучасні методології та технології створення ІС 

1. Чим відрізняються  індустріальні та гнучкі технології проекту-

вання? 

2. Яке призначення технології RUP? 

3. Охарактеризуйте основні принципи технології RUP. 

4. Охарактеризуйте елементи динамічної структури RUP. 
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5. Охарактеризуйте елементи статичної структури RUP. 

6. Охарактеризуйте ролі, артефакти та фази Scrum. 

 

8. Індивідуально-консультативна робота 

 

Індивідуально-консультативна робота здійснюється за графіком ін-

дивідуально-консультативної роботи у формі: індивідуальних занять, 

консультацій, перевірки виконання індивідуальних завдань, перевірки    

та захисту завдань, що винесені на поточний контроль тощо. 

Індивідуально-консультативна робота з теоретичної частини дис-

ципліни проводиться у вигляді: 

1) індивідуальних консультацій (запитання – відповідь щодо про-

блемних питань теоретичного матеріалу дисципліни); 

2) групових консультацій (розгляд типових прикладів, практики 

впровадження та використання нових методів та методик у виробничу 

практику). 

Індивідуально-консультативна робота з практичної частини дисци-

пліни проводиться у вигляді: 

1) індивідуальних консультацій (розгляд практичних завдань щодо 

яких виникли запитання); 

2) групових консультацій (розгляд практичних ситуацій, рольових 

ігор, які потребують колективного обговорення). 

Індивідуально-консультативна робота для комплексного оцінюван-

ня засвоєння програмного матеріалу проводиться у вигляді: 

1) індивідуального захисту самостійних та індивідуальних завдань; 

2) підготовки доповідей для виступу на науковому семінарі; 

3) підготовки доповідей для виступу на науковій конференції. 

 

9. Методи навчання 

 

У процесі викладання навчальної дисципліни для активізації навча-

льного процесу передбачено застосування таких навчальних технологій, 

як: проблемні лекції, роботи в малих групах тощо. Розподіл форм та ме-

тодів активізації процесу навчання за темами навчальної дисципліни на-

ведено в табл. 9.1; 9.2. 
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Таблиця 9.1 

Розподіл форм та методів активізації процесу навчання  

за темами навчальної дисципліни 

Тема навчальної дисципліни 
Практичне застосування  

навчальних технологій 

Тема 1. Поняття і закономірності 

системного аналізу 

Робота в малих групах, презентації  "Створен-

ня інтелектуальної карти"  

Тема 2. Методи системного аналі-

зу 

Лекція проблемного характеру "Методика де-

композиції"  

Тема 3. Системне управління 

складними об'єктами 

Лекція проблемного характеру "Функціональне 

і процесне управління організаціями" 

Тема 4. Системний аналіз бізнес-

процесів організації 

Рольові ігри з управління проектом 

Тема 5. Призначення, завдання, 

функції, класифікація ІС 

Міні-лекція "Завдання і функції ІС" 

Тема 6. Системний підхід до прое-

ктування ІС 

Міні-лекція "Інформаційне забезпечення ІС" 

Тема 7. Виявлення, аналіз, спе-

цифікація та документування ви-

мог до ІС 

Кас-метод "Виявлення вимог" 

Тема 8. Стандарти проектування 

ІС та оформлення проектної до-

кументації 

Міні-лекція "Стандарти проектування ІС" 

Тема 9. Структурний та об'єктно-

орієнтований підходи до проекту-

вання ІС 

Міні-лекція "Моделювання проблемної області" 

Тема 10. Інструментальні засоби 

проектування ІС 

Міні-лекція "CASE-технології проектування" 

Тема 11. Проектування моделі да-

них 

Кейс-метод "CASE-засіб моделювання даних 

ERwin Process Modeler" 

Тема 12. Проектування інтерфей-

сів інформаційних систем 

Міні-лекція "Інструментарій створення інтер-

фейсу користувача" 

Тема 13. Сучасні методології та 

технології створення ІС 

Кейс-метод "SCRUM-методологія управлінням 

розроблення ІС" 

 

Лекція проблемного характеру спрямовані на розвиток логічного 

мислення студентів і характеризуються тим, що коло питань теми обме-

жується двома-трьома ключовими моментами, увага студентів концент-

рується на матеріалі, що не знайшов відображення в підручниках, вико-

ристовується досвід закордонних навчальних закладів з роздачею сту-
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дентам під час лекцій друкованого матеріалу та виділенням головних ви-

сновків з питань, що розглядаються. Підчас читання лекцій студентам 

даються питання для самостійного розмірковування, проте лектор сам 

відповідає на них, не чекаючи відповідей студентів. Система питань у 

ході лекції відіграє активізуючу роль, примушує студентів сконцентрува-

тися і почати активно мислити в пошуках правильної відповіді. 

Міні-лекції передбачають виклад навчального матеріалу за корот-

кий проміжок часу й характеризуються значною ємністю, складністю ло-

гічних побудов, образів, доказів та узагальнень. Міні-лекції проводяться, 

як правило, як частина заняття-дослідження. 

Робота в малих групах використовується з метою активізації ро-

боти студентів під час проведення семінарських і практичних занять. Це, 

так звані, групи психологічного комфорту, де кожен учасник відіграє свою 

особливу роль і певними своїми якостями доповнює інших. Використання 

цієї технології дає змогу структурувати практично-семінарські заняття   

за формою і змістом, створює можливості для участі кожного студента    

в роботі за темою заняття, забезпечує формування особистісних якостей 

та досвіду соціального спілкування.  

Кейс-метод (метод аналізу конкретних ситуацій) дає змогу набли-

зити процес навчання до реальної практичної діяльності спеціалістів        

і передбачає розгляд виробничих, управлінських та інших ситуацій, склад-

них конфліктних випадків, проблемних ситуацій, інцидентів у процесі ви-

вчення навчального матеріалу. 

Мозкові атаки – метод розв'язання невідкладних завдань, сутність 

якого полягає в тому, щоб висловити якомога більшу кількість ідей за дуже 

обмежений проміжок часу, обговорити і здійснити їх селекцію. 

Презентації – виступи перед аудиторією – використовуються для 

подання певних досягнень, результатів роботи групи, звіту про виконан-

ня індивідуальних завдань, інструктажу, демонстрації нових товарів і по-

слуг. 

Рольові ігри (інсценізації) – форма активізації студентів, за якої 

вони задіяні в процесі інсценізації певної виробничої ситуації у ролі без-

посередніх учасників подій. 
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Таблиця 9.2 

Використання методик активізації процесу навчання 

Тема навчальної 

дисципліни 

Практичне застосування 

методик 

Методики активізації 

процесу навчання 

Тема 1. Поняття і зако-

номірності системного 

аналізу 

Лабораторна робота 1. 

Створення інтелектуальної 

карти 

Робота в малих групах, 

мозкові атаки, 

презентації 

Тема 2. Методи систем-

ного аналізу 

Тема 3. Системне 

управління складними 

об'єктами 

Тема 4. Системний ана-

ліз бізнес-процесів ор-

ганізації 

Лабораторна робота 2. Роз-

роблення моделі організа-

ційної структури підприємства 

в інструментальній системі  ARIS 

Рольові ігри, презентації 

Лабораторна робота 3. Роз-

роблення моделі процесів в 

інструментальній системі  ARIS 

Тема 7. Виявлення, 

аналіз, специфікація та 

документування вимог 

до ІС  

Лабораторна робота 4. 

Створення та настроювання 

нового проекту RequisitePro 

Рольові ігри, презентації 

Лабораторна робота 5. Роз-

роблення документів у 

RequisitePro  

Рольові ігри, презентації 

Тема 9. Структурний та 

об'єктно-орієнтований під-

ходи до проектування ІС 

Лабораторна робота 6. Роз-

роблення функціональних ви-

мог 

Рольові ігри, презентації 

Тема 11. Проектування 

моделі даних 

Лабораторна робота 7. Роз-

роблення моделі даних в 

стандарті IDEF1X в середо-

вищі ERWin 

Презентації 

 

10. Методи контролю 
 

Система оцінювання сформованих компетентностей (див. табл. 2.1) 

у студентів враховує види занять, які згідно з програмою навчальної ди-

сципліни передбачають лекційні, практичні та лабораторні заняття, а та-
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кож виконання самостійної роботи. Оцінювання сформованих компе-

тентностей у студентів здійснюється за накопичувальною 100-бальною 

системою. Відповідно до Тимчасового положення "Про порядок оціню-

вання результатів навчання студентів за накопичувальною бально-

рейтинговою системою" ХНЕУ ім. С. Кузнеця, контрольні заходи містять: 

поточний контроль, що здійснюється протягом семестру під час 

проведення лекційних, практичних, лабораторних занять і оцінюється 

сумою набраних балів (максимальна сума – 60 балів; мінімальна сума, 

що дозволяє студенту складати іспит, – 35 балів); 

модульний контроль, що проводиться з урахуванням поточного 

контролю за відповідний змістовий модуль і має на меті інтегроване 

оцінювання результатів навчання студента після вивчення матеріалу з 

логічно завершеної частини дисципліни – змістового модуля; 

підсумковий/семестровий контроль, що проводиться у формі се-

местрового екзамену, відповідно до графіка навчального процесу. 

Поточний контроль з цієї навчальної дисципліни проводиться  

у таких формах: 

активна робота на лекційних заняттях; 

активна участь у виконанні практичних завдань; 

активна участь у дискусії та презентації матеріалу на лекціях 

проблемного характеру; 

захист індивідуального та комплексного розрахункового завдання; 

проведення поточного тестування; 

проведення письмової контрольної роботи;  

експрес-опитування. 

Модульний контроль з цієї навчальної дисципліни проводиться  

у формі колоквіуму. Колоквіум – це форма перевірки й оцінювання знань 

студентів у системі освіти у вищих навчальних закладах. Проводиться як 

проміжний міні-екзамен з ініціативи викладача. 

Підсумковий/семестровий контроль проводиться у формі се-

местрового екзамену. Семестрові екзамени – форма оцінювання під-

сумкового засвоєння студентами теоретичного та практичного мате-

ріалу з окремої навчальної дисципліни, що проводиться як контрольний 

захід. 

Порядок проведення поточного оцінювання знань студентів. 

Оцінювання знань студента під час лабораторних і практичних занять 
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та виконання індивідуальних завдань проводиться за накопичувальною 

100-бальною системою за такими критеріями:  

розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що розгля-

даються;  

ступінь засвоєння фактичного матеріалу навчальної дисципліни; 

ознайомлення з рекомендованою літературою, а також із сучасною 

літературою з питань, що розглядаються;  

вміння поєднувати теорію з практикою під час розглядання 

практичних ситуацій, розв'язання задач, проведення розрахунків у 

процесі виконання індивідуальних завдань та завдань, винесених на 

розгляд в аудиторії;  

логіка, структура, стиль викладу матеріалу в письмових роботах і під 

час виступів в аудиторії, вміння обґрунтовувати свою позицію, 

здійснювати узагальнення інформації та робити висновки.  

Максимально можливий бал за конкретним завданням ставиться 

за умови відповідності індивідуального завдання студента або його усної 

відповіді всім зазначеним критеріям. Відсутність тієї або іншої складової 

знижує кількість балів. Під час оцінюванні індивідуальних завдань увага 

також приділяється якості, самостійності та своєчасності здачі виконаних 

завдань викладачу, згідно з графіком навчального процесу. Якщо якась із 

вимог не буде виконана, то бали будуть знижені. 

Письмові контрольні роботи містять теоретичні та практичні 

завдання різного рівня складності відповідно до тем змістового модуля. 

Критерії оцінювання позааудиторної самостійної роботи сту-

дентів. Загальними критеріями, за якими здійснюється оцінювання поза-

аудиторної самостійної роботи студентів, є: глибина і міцність знань, рі-

вень мислення, вміння систематизувати знання за окремими темами, 

вміння робити обґрунтовані висновки, володіння категорійним апаратом, 

навички і прийоми виконання лабораторного практикуму. 

Порядок підсумкового контролю з навчальної дисципліни.  

Підсумковий контроль знань та компетентностей студентів з нав-

чальної дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрового 

екзамену. Екзаменаційний білет охоплює програму дисципліни і перед-

бачає визначення рівня знань та ступеня опанування студентами ком-

петентностей (див. табл. 2.1). 

Завданням екзамену є перевірка розуміння студентом програмного 

матеріалу в цілому, логіки та взаємозв'язків між окремими розділами, здат-
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ності творчого використання накопичених знань. В умовах реалізації ком-

петентнісного підходу екзамен оцінює рівень засвоєння студентом компе-

тентностей, що передбачені кваліфікаційними вимогами. Кожен екзаме-

наційний білет стосується вирішення практичних завдань з моделювання 

вимог до ІС для однієї з предметних областей, які передбачають розроб-

лення діаграми варіантів використання, фізичної та логічної моделей бази 

даних  та дозволяють діагностувати рівень теоретичної та практичної під-

готовки студента і рівень його компетентності з навчальної дисципліни. 

Студент, який із поважних причин, підтверджених документально, 

не мав можливості брати участь у формах поточного контролю, тобто 

не склав змістовий модуль, має право на його відпрацювання у двотиж-

невий термін після повернення до навчання за розпорядженням декана 

факультету відповідно до встановленого терміну. 

Студент не може бути допущений до складання екзамену, якщо 

кількість балів, одержаних за результатами перевірки успішності під час 

поточного та модульного контролю відповідно до змістового модуля 

впродовж семестру, в сумі не досягла 35 балів. Після екзаменаційної се-

сії декан факультету видає розпорядження про ліквідацію академічної 

заборгованості. У встановлений термін студент добирає залікові бали. 

Студента слід вважати атестованим, якщо сума балів, одержаних 

за результатами підсумкової/семестрової перевірки успішності, дорівнює 

або перевищує 60. Мінімально можлива кількість балів за поточний і мо-

дульний контроль упродовж семестру – 35 та мінімально можлива кіль-

кість балів, набраних на екзамені, – 25. 

Результат семестрового екзамену оцінюється в балах (максималь-

на кількість – 40 балів, мінімальна кількість, що зараховується, – 25 ба-

лів) і проставляється у відповідній графі екзаменаційної "Відомості облі-

ку успішності".  

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни розраховується з ура-

хуванням балів, отриманих під час екзамену, та балів, отриманих під час 

поточного контролю за накопичувальною системою.  

Сумарний результат у балах за семестр складає: "60 і більше ба-

лів – зараховано", "59 і менше балів – не зараховано" та заноситься у 

залікову "Відомість обліку успішності" навчальної дисципліни. У випадку 

отримання менше 60 балів студент обов'язково складає іспит після за-

кінчення екзаменаційної сесії у встановлений деканом факультету тер-

мін, але не пізніше двох тижнів після початку семестру.  
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У випадку повторного отримання менше 60 балів декан факультету 

призначає комісію у складі трьох викладачів на чолі із завідувачем кафе-

дри та визначає термін перескладання іспиту, після чого приймається 

рішення відповідно до чинного законодавства: "зараховано" – студент 

продовжує навчання за графіком навчального процесу, а якщо "не зарахо-

вано", тоді декан факультету пропонує студенту повторне вивчення на-

вчальної дисципліни протягом наступного навчального періоду самостійно. 
 

Зразок екзаменаційного білета 
 

Харківський національний економічний університет  

імені Семена Кузнеця 

Освітній рівень: перший (бакалаврський) 

Спеціальність: 122 "Комп'ютерні науки та інформаційні технології".  

Семестр ІV 

Навчальна дисципліна "Системний аналіз та проектування ІС" 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ  

 

Опис предметної області "Страхова компанія" 

Завдання. Для описаної предметної області: 

1. Розробити діаграму варіантів використання у стандарті UML: 

визначити склад акторів та основних варіантів використання; 

для кожного основного варіанта визначити основних і допоміжних 

акторів; 

виконати і обґрунтувати структуризацію основних варіантів 

використання на основі: узагальнення, включення, розширення; 

побудувати діаграму варіантів використання у стандарті UML. 

2. Спроектувати логічну і фізичну моделі бази даних: 

визначити перелік сутностей, список їх атрибутів та первинні ключі. 

побудувати логічну і фізичну модель бази даних, обґрунтувати 

зв'язки між сутностями.  
 

Затверджено на засіданні  

кафедри інформаційних систем ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 

Протокол №___ від "___" ___________ 20____р. 

Зав. кафедри ________________ Екзаменатор _______________. 

                  (підпис)        (підпис)  
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Підсумкові бали за екзамен складаються із суми балів за вико-

нання всіх завдань, що округлені до цілого числа за правилами мате-

матики. 

Екзаменаційний білет складається з двох завдань. Підсумкова оцін-

ка за екзамен є сумою оцінок за кожне завдання. В цілому виконана екза-

менаційна робота оцінюється за 40-бальною шкалою. При цьому: завдан-

ня 1 – 20 балів, завдання 2 – 20 балів. Відповіді на питання повинні бути 

чіткими, аргументованими, з однозначним трактуванням. Неоднозначно 

трактовані відповіді не зараховуються, як правильні. 

Завдання 1 перевіряє компетенції з визначення функціональних 

вимог до програмного продукту у вигляді діаграми варіантів використання. 

Завдання оцінюється наступним чином (табл. 10.1).  

 

Таблиця 10.1 

 

Критерії оцінювання завдання з розроблення діаграми варіантів  

використання 

 

Максимальна 

кількість балів 
Назва елементу завдання, що оцінюється 

2 бали Правильне та повне визначення акторів 

2  бали 
Правильне та повне визначення основних варіантів викори-

стання. 

2 бали 
Правильне і повне визначення основних і допоміжних акторів для 

основних варіантів використання 

7 балів 

Правильне і повне структурування основних варіантів викорис-

тання: 

узагальнення – 2 бали;  

включення – 2 бали;  

розширення – 2 бали ;  

обґрунтування – 1 бал 

7 балів 

Правильна та повна побудова діаграми варіантів використання: 

назва варіантів використання – 2 бали;  

зв'язки між акторами і варіантами використання –1 бал; 

зв'язки між основними і допоміжними варіантами використання – 

3 бали; 

оформлення – 1 бал 
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З максимальної кількості балів за кожне з цих завдань знімається 

0,5 бала за несуттєву помилку та 1 бал за помилку, яка призводить до не-

відповідності моделі умовам завдання. Завдання оцінюється в нуль балів, 

коли воно взагалі не виконане. 

Завдання 2 перевіряє компетенції з проектування фізичної та логіч-

ної моделі бази даних в нотації IDEF1X. Завдання оцінюється таким  

чином (табл. 10.2). 

 

Таблиця 10.2 

 

Критерії оцінювання завдання  

з розроблення моделей бази даних 

 

Максимальна 

кількість балів 
Назва елементу завдання, що оцінюється 

3 бали Правильне та повне визначення сутностей. 

3  бали Правильне та повне визначення складу атрибутів сутностей 

2 бали Правильне і повне визначення ключових атрибутів сутностей 

12 балів 

Правильна та повна побудова моделей: 

назва сутностей – 2 бали; 

зв'язки між сутностями – 6 балів; 

типів і довжина атрибутів фізичної моделі – 2 бали; 

обґрунтування – 2 бали 

 

З максимальної кількості балів за кожне з цих завдань знімається 0,5 

балів за несуттєву помилку та 1 бал за помилку, яка призводить до невід-

повідності моделі умовам завдання. Завдання оцінюється в нуль балів, 

коли воно взагалі не виконане. 

 

11. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Система оцінювання рівня сформованості професійних компетент-

ностей студентів денної форми навчання наведена в табл. 11.1.  
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Таблиця 11.1 

 

Система оцінювання рівня сформованості професійних компетентностей студентів 

 

Професійні компетентності 

Н
а
в
ч
а

л
ь
н
и

й
  

ти
ж

д
е
н
ь
 

Години Форми навчання 

Оцінка рівня  

сформованості  

компетентностей 

Форми 

контролю 

Макси-

маль-

ний 

бал 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Змістовий модуль 1  

Системний аналіз бізнес-процесів об'єктів комп'ютеризації 

Здатність застосовувати 

сучасні програмні продукти, 

IT-технології та технологічні 

засоби у професійній дія-

льності; володіння метода-

ми спостереження, опису, 

ідентифікації, класифікації 

об'єктів інформатизації 

1 

А
у
д

. 

2 
Лабораторне 

заняття 

Лабораторна робота 1. Створення 

інтелектуальної карти 
– – 

С
Р

С
 

4 
Підготовка 

до занять  

Пошук, підбір та огляд літературних 

джерел за заданою тематикою 

– – Виконання  завдання щодо побудо-

ви ментальної карти за визначеною 

темою 
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Продовження табл. 11.1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Здатність застосовувати  

сучасні програмні продукти, 

IT-технології та технологічні 

засоби у професійній дія-

льності;  володіння мето-

дами спостереження, опи-

су, ідентифікації, класифі-

кації об'єктів інформатиза-

ції 

2 

А
у
д

. 

2 Лекція 

Тема 1. Поняття і закономірності 

системного аналізу.  

Тема 2. Методи системного аналізу 

Робота  

на лекції 
1 

2 
Практичне 

заняття 

Практичне завдання 1. Розроблення 

організаційної структури підприємства  
– – 

2 
Лабораторне 

заняття 

Лабораторна робота 1. Створення 

інтелектуальної карти 
Захист ЛР 1 5 

С
Р

С
 

4 
Підготовка 

до занять  

Пошук, підбір та огляд літературних 

джерел за заданою тематикою 

– – Виконання  завдання щодо побудови 

ментальної карти за визначеною 

темою 

Здатність застосовувати 

сучасні програмні продукти, 

IT-технології та технологічні 

засоби у професійній дія-

льності; володіння метода-

ми спостереження, опису, 

ідентифікації, класифікації 

об'єктів інформатизації 

3 

А
у
д

. 

2 
Лабораторне 

заняття 

Лабораторна робота 2. Створення 

моделі  організаційної структури під-

приємства в інструментальній сис-

темі ARIS 

– – 

С
Р

С
 

4 
Підготовка 

до занять  

Пошук, підбір та огляд літературних 

джерел за заданою тематикою 

– – Виконання  завдання щодо побудови 

ментальної карти за визначеною 

темою 
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Продовження табл. 11.1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Знання сучасних підходів 

до побудови інформаційних 

систем здатність викорис-

товувати понятійний апарат 

і теоретичні знання в галузі 

інформаційних технологій 

4 

А
у
д

. 

2 Лекція 

Тема 3. Системне управління 

складними об'єктами. 

Тема 4. Системний аналіз бізнес-

процесів організації 

Робота 

на лекції 
1 

2 
Практичне 

заняття 

Практичне завдання 2.  Розроблення 

моделі бізнес-процесів 

Теоретична 

КР 
10 

4 
Лабораторне 

заняття 

Лабораторна робота 2. Створення 

моделі  організаційної структури під-

приємства в інструментальній сис-

темі ARIS 

– – 

С
Р

С
 

4 
Підготовка  

до занять  

Пошук, підбір та огляд літературних 

джерел за заданою тематикою. Під-

готовка до  контрольної роботи – – 

Виконання  завдання щодо ство-

рення організаційної структури 

Здатність застосовувати 

сучасні програмні продукти, 

IT-технології та технологічні 

засоби у професійній діяль-

ності; володіння методами 

спостереження, опису, іден-

тифікації, класифікації об'єк-

тів інформатизації 

5 

А
у
д

. 

2 
Лабораторне 

заняття 

Лабораторна робота 3. Моделю-

вання функцій та бізнес-процесів 

в інструментальній системі ARIS 

– – 

С
Р

С
 

4 
Підготовка  

до занять  

Пошук, підбір та огляд літературних 

джерел за заданою тематикою 

– – 
Виконання  завдання щодо ство-

рення організаційної структури 
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Продовження табл. 11.1 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Базові знання у сфері сис-

темних досліджень, моде-

люванні систем, систем-

ному аналізі об'єктів інфор-

матизації; знання сучасних 

підходів до побудови інфор-

маційних систем, здатність 

застосовувати сучасні про-

грамні продукти, IT-техно-

логії та технологічні засоби 

у професійній діяльності 

6 

А
у
д

. 

2 Лекція 

Тема 5. Призначення, завдання, 

функції, класифікація ІС. 

Тема 6. Системний підхід до проек-

тування ІС 

Робота  

на лекції 
1 

2 
Практичне 

заняття 

Практичне завдання 3. Виявлення 

вимог до програмного продукту, що 

розробляється.  План управління 

вимогами 

– – 

2 
Лабораторне 

заняття 

Лабораторна робота 3. Моделю-

вання функцій та бізнес-процесів в 

інструментальній системі ARIS 

Захист ЛР 2-3 5 

Контрольна 

робота 
5 

С
Р

С
 

4 
Підготовка  

до занять  

Пошук, підбір та огляд літературних 

джерел за заданою тематикою 

– – Підготовка до контрольної роботи 

Виконання  завдання щодо створен-

ня моделі процесів 

Змістовий модуль 2 

Підходи, інструментальні засоби, стандарти та технології проектування ІС 

Здатність застосовувати 

сучасні програмні продукти, 

IT-технології та технологічні 

засоби у професійній діяль-

ності; здатність використо-

вувати понятійний апарат  

і теоретичні знання в галузі 

інформаційних технологій 

7 

А
у
д

. 

2 
Лабораторне 

заняття 

Лабораторна робота 4. Створення 

та налаштування нового проекту 

RequisitePro 

– – 

С
Р

С
 

4 
Підготовка  

до занять  

Пошук, підбір та огляд літературних 

джерел за заданою тематикою 

– – 
Виконання  завдання щодо створення 

моделі процесів 



 

 

5
5
 

Продовження табл. 11.1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Знання сучасних підходів 

до побудови інформаційних 

систем; здатність викорис-

товувати понятійний апарат 

і теоретичні знання в галузі 

інформаційних технологій; 

володіння методами спо-

стереження, опису, іденти-

фікації, класифікації об'єктів 

інформатизації 

8 

А
у
д

. 

2 Лекція 

Тема 7. Виявлення, аналіз, специ-

фікація та документування вимог 

до ІС 

Робота  

на лекції 
1 

2 
Практичне 

заняття 

Практичне заняття 4. Розроблен-

ня проектних документів: Глосарій, 

Бачення проекту 

Перевірка ДЗ 2 

2 
Лабораторне 

заняття 

Лабораторна робота 4. Створення 

та налаштування нового проекту 

RequisitePro 

– – 

С
Р

С
 

4 
Підготовка  

до занять  

Пошук, підбір та огляд літературних 

джерел за заданою тематикою 

– – Виконання завдання щодо створення 

типів вимог і атрибутів типів вимог, 

шаблонів документів і типів докумен-

тів 

Здатність застосовувати 

сучасні програмні продукти, 

IT-технології та технологічні 

засоби у професійній діяль-

ності; здатність використо-

вувати понятійний апарат  

і теоретичні знання в галузі 

інформаційних технологій 

9 

А
у
д

. 

2 
Лабораторне 

заняття 

Лабораторна робота 5. Розроблення 

документів у RequisitePro  
– – 

С
Р

С
 

4 
Підготовка  

до занять  

Пошук, підбір та огляд літературних 

джерел за заданою тематикою 

– – Виконання завдання щодо створення 

типів вимог і атрибутів типів вимог, 

шаблонів документів і типів докумен-

тів 

  



 

 

5
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Продовження табл. 11.1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Знання сучасних підходів 

до побудови інформаційних 

систем; здатність викорис-

товувати понятійний апарат 

і теоретичні знання в галузі 

інформаційних технологій; 

володіння методами спо-

стереження, опису, іденти-

фікації, класифікації об'єк-

тів інформатизації 

10 

А
у
д

. 

2 Лекція 

Тема 8. Стандарти проектування 

ІС та оформлення проектної до-

кументації. 

Тема 9. Структурний та об'єктно-

орієнтований підходи до проекту-

вання ІС  

Робота 

на лекції 
1 

2 
Практичне 

заняття 

Практичне заняття 4. Розроблення 

проектних документів: Глосарій, Ба-

чення проекту 

Перевірка ДЗ 3 

2 
Лабораторне 

заняття 

Лабораторна робота 5. Розроблення 

документів у RequisitePro 
– – 

С
Р

С
 

4 
Підготовка  

до занять  

Пошук, підбір та огляд літературних 

джерел за заданою тематикою 
– – 

Виконання завдання щодо розроб-

лення проектних документів 

Здатність застосовувати 

сучасні програмні продукти, 

IT-технології та технологічні 

засоби у професійній дія-

льності; здатність викорис-

товувати понятійний апарат 

і теоретичні знання в галузі 

інформаційних технологій 

11 

А
у
д

. 

2 
Лабораторне 

заняття 

Лабораторна робота 5. Розроблення 

документів у RequisitePro  
– – 

С
Р

С
 

4 
Підготовка 

до занять  

Пошук, підбір та огляд літературних 

джерел за заданою тематикою 
– 

– 
Виконання завдання щодо розроб-

лення проектних документів 
– 
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Продовження табл. 11.1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Знання сучасних підходів 

до побудови інформаційних 

систем, 

здатність використовувати 

понятійний апарат і теоре-

тичні знання в галузі інфор-

маційних технологій, 

володіння методами спо-

стереження, опису, іденти-

фікації, класифікації об'єк-

тів інформатизації 

12 

А
у
д

. 

2 Лекція 

Тема 10. Інструментальні засоби 

проектування ІС. 

Тема 11. Проектування моделі да-

них  

Робота 

на лекції 
1 

2 
Практичне 

заняття 

Практичне заняття 5. Розроблення 

функціональних вимог  
– – 

2 
Лабораторне 

заняття 

Лабораторна робота 5. Розроблення 

документів у RequisitePro  
– – 

С
Р

С
 

4 
Підготовка  

до занять  

Пошук, підбір та огляд літературних 

джерел за заданою тематикою 
– – 

Виконання завдання щодо розроб-

лення проектних документів 
– – 

Здатність застосовувати 

сучасні програмні продукти, 

IT-технології та технологічні 

засоби у професійній дія-

льності; здатність викорис-

товувати понятійний апарат 

і теоретичні знання в галузі 

інформаційних технологій 

13 

А
у
д

. 

2 
Лабораторне 

заняття 

Лабораторна робота 6. Розроблення 

функціональних вимог 
– – 

С
Р

С
 

4 
Підготовка  

до занять  

Пошук, підбір та огляд літературних 

джерел за заданою тематикою 

– – 
Виконання завдання щодо розроб-

лення функціональних вимог 

 

  



 

 

5
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Продовження табл. 11.1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Знання сучасних підходів 

до побудови інформацій-

них систем,  

здатність використовувати 

понятійний апарат і теоре-

тичні знання в галузі інфор-

маційних технологій, 

володіння методами спо-

стереження, опису, іден-

тифікації, класифікації 

об'єктів інформатизації 

14 

А
у
д

. 

2 Лекція 
Тема 12. Проектування інтерфейсів 

інформаційних систем 

Робота 

на лекції 
1 

2 
Практичне 

заняття 

Практичне заняття 5. Розроблення 

функціональних вимог  
Перевірка ДЗ 2 

2 
Лабораторне 

заняття 

Лабораторна робота 6. Розроблення 

функціональних вимог 

Захист ЛР3 5 

Контрольна 

робота 5 

С
Р

С
 

5 
Підготовка  

до занять  

Пошук, підбір та огляд літературних 

джерел за заданою тематикою. Підго-

товка до  контрольної роботи – – 

Виконання завдання щодо розроб-

лення функціональних вимог 

Здатність застосовувати 

сучасні програмні продукти, 

IT-технології та технологіч-

ні засоби у професійній 

діяльності; здатність вико-

ристовувати понятійний 

апарат і теоретичні знання 

в галузі інформаційних  

технологій 

15 

А
у
д

. 

2 
Лабораторне 

заняття 

Лабораторна робота 7. Створення 

моделі даних в стандарті  IDEF1X  

в середовищі ERWin 

– – 

С
Р

С
 

5 
Підготовка 

 до занять  

Пошук, підбір та огляд літературних 

джерел за заданою тематикою. Підго-

товка до  контрольної роботи 
– – 

Виконання завдання щодо розроб-

лення функціональних вимог 

 

 

  



 

 

5
9
 

Закінчення табл. 11.1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Знання сучасних підходів 

до побудови інформаційних 

систем, здатність викорис-

товувати понятійний апарат 

і теоретичні знання в галузі 

інформаційних технологій, 

володіння методами спо-

стереження, опису, іден-

тифікації, класифікації 

об'єктів інформатизації 

16 

А
у
д

. 2 Лекція 
Тема 13. Сучасні методології та тех-

нології створення ІС 

Робота 

на лекції 
1 

2 
Практичне 

заняття 

Практичне завдання  6. Розроблення 

моделі даних 
– – 

С
Р

С
 

5 
Підготовка 

 до занять  

Пошук, підбір та огляд літературних 

джерел за заданою тематикою 

– – 
Виконання завдання щодо  створення 

моделі даних 

Здатність застосовувати 

сучасні програмні продукти, 

IT-технології та технологічні 

засоби у професійній діяль-

ності; здатність використо-

вувати понятійний апарат  

і теоретичні знання в галузі 

інформаційних технологій 

17 

А
у
д

. 
2 

Лабораторне 

заняття 

Лабораторна робота 7. Створення 

моделі даних у стандарті  IDEF1X  

у середовищі ERwin 

Захист ЛР 7 5 

Контрольна 

робота 
5 

С
Р

С
 

5 
Підготовка 

до занять  

Пошук, підбір та огляд літературних 

джерел за заданою тематикою. Підго-

товка до  контрольної роботи – – 

Виконання завдання щодо створення 

моделі даних 

  

С
Е

С
ІЯ

 

А
у
д

. 2 

Передекза-

менаційна 

консультація 

Вирішення практичних завдань на 

різні теми, що входять до підсумко-

вого контролю 
Підсумковий 

контроль 
40 

4 Екзамен 
Виконання завдань екзаменаційного 

білета 

С
Р

С
 

8 
Підготовка  

до екзамену 

Повторення матеріалів змістовних 

модулів 

Усього годин 150 Загальна максимальна кількість балів із дисципліни 100 
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Розподіл балів у межах тем змістових модулів наведено в табл. 11.2. 
 

Таблиця 11.2 
 

Розподіл балів за темами 
 

Поточне тестування та самостійна робота 

П
ід

с
у
м

ко
в
и

й
 т

е
с
т 

(е
кз

а
м

е
н
) 

С
у
м

а
 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

40 100 

Т1–2 Т3–4 Т5–6 Т7 Т8–9 Т10–11 Т12 Т13 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Захист 

ЛР 
Захист ЛР Захист ЛР 

Захист 

ЛР 

5 5 5 5 

 
Поточні КР Поточні КР 

Поточні 

КР 

 
8 8 8 

Теоретична КР 

8 

Примітка. Т1, Т2 ... Т13 – теми змістових модулів. 

 

Максимальну кількість балів, яку може накопичити студент протя-

гом тижня за формами та методами навчання, наведено в табл. 11.3. 
 

Таблиця 11.3 
 

Розподіл балів за тижнями 
 

Теми змістових модулів 
Робота 

на лекції 

Захист 

ЛР 

Поточна 

КР 

Теоретична 

КР 
Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

Тема1–2 
1 тиждень – – – – – 

2 тиждень  1 5 – – 6 

Тема 3–4  
3 тиждень  – – – – – 

4 тиждень  1 – – 8 9 
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Закінчення табл. 11.3 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Тема 5–-6 
5 тиждень – – – – – 

6 тиждень 1 5 8 
 

14 

Тема 7 
7 тиждень – – – – – 

8 тиждень 1 – – – 1 

Тема 8–9 
9 тиждень – – – – – 

10 тиждень  1 – – – 1 

Тема 10–11 
11 тиждень  – – – – – 

12 тиждень  1 – – – 1 

Тема 12 
13 тиждень  – – – – – 

14 тиждень  1 5 8 – 14 

Тема 13 

15 тиждень  – – – – – 

16 тиждень  1 – – – 1 

17 тиждень – 5 8 – 13 

Усього 8 20 24 8 60 

 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни визначається відповід-

но до Тимчасового положення "Про порядок оцінювання результатів на-

вчання студентів за накопичувальною бально-рейтинговою системою" 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця (табл. 11.4).  

Оцінки за цією шкалою заносяться до відомостей обліку успішності, 

індивідуального навчального плану студента та іншої академічної 

документації. 
 

Таблиця 11.4 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
 

Сума балів за всі 

види навчальної  

діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового прое-

кту (роботи), практики 
для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 

82 – 89 B 
добре  

74 – 81 C 

64 – 73 D 
задовільно  

60 – 63 E 

35 – 59 FX 
незадовільно 

не зараховано 

1 – 34 F 
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12. Рекомендована література 
 

12.1. Основна 

1. Анфилатов В. С. Системный анализ в управлении / В. С. Анфи-

латов, А. А. Емельянов, А. А. Кукушкин – Москва : Финансы и статистика, 

2002. – 468 с.  

2. Вендров А. М. Проектирование программного обеспечения эко-

номических информационных систем / А. М. Вендров. – Москва : Финан-

сы и статистика, 2006. – 544 с. 

3. Калянов Г. Н. CASE-технологии. Консалтинг в автоматизации 

бизнес-процессов / Г. Н. Калянов. – 3-е изд. – Москва : Горячая линия–

Телеком, 2002. – 320 с. 

4. Ушакова І. О. Основи системного аналізу об'єктів та процесів 

комп'ютеризації : навчальний посібник. Ч. 1 / І. О. Ушакова. – Харків : 

Вид. ХНЕУ, 2007. – 212 с. 

5. Ушакова І. О. Основи системного аналізу об'єктів та процесів 

комп'ютеризації : навчальний посібник. Ч.2 / І. О. Ушакова. – Харків : Вид. 

ХНЕУ, 2008. – 324 с. 

6. Ушакова І. О. Практикум з навчальної дисципліни "Основи сис-

темного аналізу об'єктів та процесів комп'ютеризації": навч.-практ. посіб.  

/ І. О. Ушакова, Г. О. Плеханова. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2010. – 344 с. 

7. Ушакова І. О. Проектування інформаційних систем. Практикум 

/ І. О. Ушакова. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2010. – 344 с. 

 

12.2. Додаткова 

8. Алексеев С. И. Исследование систем управления : учеб.-метод. 

комплекс / С. И. Алексеев. – М. : Изд. центр ЕАОИ, 2008. – 195 с. 

9. Андрейчиков А. В. Анализ, синтез, планирование решений 

в экономике / А. В. Андрейчиков, О. Н. Андрейчикова. – Москва : 

Финансы и статистика, 2000. – 368 с.  

10. Антонов А. В. Системный анализ / А. В. Антонов. – Москва : 

Высшая школа, 2004. – 454 с.  

11. Аршинов В. И. Синергетическое знание: между сетью и принци-

пами / В. И. Аршинов, В. Э. Войцехович // Синергетическая парадигма. 

Многообразие поисков и подходов  – Москва : Прогресс-Традиция, 2000. – 

С. 107–120. 
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12. Афанасьев В. Г. Системность и общество / В. Г. Афанасьев. – 

Москва : Политиздат, 1981. – 432 с. 

13. Бажин И. И. Информационные системы менеджмента 

/ И. И. Бажин. – Москва : ГУ ВШЭ. 2000. – 688с.  

14. Балдин К. В. Управленческие  решения : учебник / К. В. Балдин, 

С. Н Воробьев., В. Б. Уткин. – 2-е изд. - Москва : Издательско-торговая 

корпорация "Дашков и К°", 2006. – 496 с. 

15. Бараннік В. О. Конспект лекцій з дисципліни "Системний аналіз 

довкілля"/ В. О. Бараннік, Т. В. Дмитренко. – Харків : ХНАМГ, 2011. – 44 с. 

16. Бартоломью Д. Стохастические модели социальных процессов 

/ Д. Бартоломью. – Москва : Финансы и статистика, 1985. – 294 c. 

17. Бевзенко Л. Д. Социальная самоорганизация. Синергетическая 
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І. О. Ушакова. – Харків  : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 170 с. 

  

http://www.isa.ru/
http://sistemanaliz.ru./
http://www.nodemind.org./
http://www/


 

 

7
4
 

Додатки 

Додаток А 

 

Таблиця А.1 

 

Структура складових професійних компетентностей з навчальної дисципліни  

"Системний аналіз та проектування інформаційних систем" 

за Національною рамкою кваліфікацій України 

 

Складові компетентності, 

яка формується  

в рамках теми 

Мінімальний досвід Знання Вміння Комунікації 
Автономність 

і відповідальність 

1 2 3 4 5 6 

Тема 1. Поняття і закономірності системного аналізу 

Здатність до генерації но-

вих ідей і варіантів розв'я-

зання задач, до комбіну-

вання та експериментуван-

ня, до оригінальності, конс-

труктивності, економічності 

та простих рішень 

Сутність основних 

понять теорії систем  

Знання складових сис-

теми, форм опису, 

структур, функціону-

вання та розвитку сис-

теми, видів систем  

Виділяти систему з навколиш-

нього середовища, визначати 

складові системи, її структуру 

та  параметри функціонування 

і розвитку, робити опис систе-

ми.  Визначати вид системи  

Презентувати ре-

зультати визна-

чення системи  

Відповідальність за 

точність і коректність 

визначення системи  

Тема 2. Методи системного аналізу 

Уміння застосовувати ме-

тодологію системного ана-

лізу в процесі вирішення 

науково-технічних та соці-

ально-економічних завдань 

і розроблення інформацій-

них систем та технологій 

Характеристика 

принципів, підходи 

та методи системно-

го аналізу 

Знання основ аналізу 

та синтезу, методики 

декомпозиції, агрегації 

Проводити аналіз та синтез 

систем. Обирати моделі-

основи для декомпозиції, ви-

значати її повноту і простоту. 

Проводити декомпозицію  си-

стеми. Обирати види агрегатів 

для синтезу системи 

Презентувати ре-

зультати аналізу і 

синтезу системи 

Відповідальність за 

коректність результатів 

аналізу та синтезу сис-

теми 
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Продовження додатка А 
 

Продовження табл. А.1 

 

1 2 3 4 5 6 

Тема 3. Системне управління складними об'єктами 

Уміння управляти ІТ-про-

ектами, моделювати систе-

ми, здійснювати системний 

аналіз об'єктів інформати-

зації, приймати рішення 

Сутність управління, 

поняття кібернетич-

ної системи, основи 

управління проектом 

Знання завдань та фу-

нкцій управління, ме-

тодів  планування та 

управління проектами  

Визначати завдання та функ-

ції управління, будувати, роз-

раховувати параметри та оп-

тимізувати мережеву модель  

Ефективно фор-

мувати комуніка-

ційну стратегію  

щодо управління 

проектом. . Здат-

ність до групової 

роботи 

 Приймати ефективні 

управлінські рішення 

щодо планування, оп-

тимізації та контролю 

виконання  проекту   

Тема 4. Системний аналіз бізнес-процесів організації 

Уміння моделювати систе-

ми, здійснювати системний 

аналіз об'єктів інформати-

зації, приймати рішення 

Сутність організації,   

формалізація її дія-

льності, сутність фу-

нкціональної та про-

цесно-орієнтованої 

структури управління  

Знання основ моделю-

вання організаційної  

структури управління 

організацією,   стандар-

тів та методологій мо-

делювання бізнес-

процесів, у методології 

ARIS  

Ідентифікувати організацію, її 

зв'язки з оточуючим середо-

вищем, виділяти підсистеми в 

організації. Будувати моделі 

організаційної структури на 

рівні підприємства, підрозділу, 

посад,  моделі бізнес-процесів 

в ARIS 

Презентувати ре-

зультати ідентифі-

кації організації, 

моделей організа-

ційної структури,  

моделей бізнес-

процесів 

Відповідальність за 

точність і коректність 

ідентифікації організа-

ції  коректність розроб-

лених моделей 
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Продовження додатка А 
 

Продовження табл. А.1 

 

1 2 3 4 5 6 

Тема 5. Призначення, завдання, функції, класифікація ІС 

Уміння застосовувати ме-

тодологію системного ана-

лізу в процесі вирішення 

науково-технічних та соці-

ально-економічних завдань 

і розроблення інформацій-

них систем та технологій 

Сутність, призна-

чення, завдання, 

функції та види ІС 

Знання основ побудови  

ІС 

Ідентифікувати ІС за ви-

дами. Обґрунтувати ви-

бір відповідної ІС 

Презентувати результа-

ти ідентифікації ІС 

Відповідальність за 

точну  ідентифікацію ІС 

 Тема 6. Системний підхід до проектування ІС 

Уміння обробляти отримані 

результати, аналізувати, 

осмислювати та подавати 

їх, обґрунтовувати запро-

поновані рішення на сучас-

ному науково-технічному 

рівні 

Декомпозиція ІС, 

Складові інфор-

маційного забез-

печення 

Знання принципів деком-

позиції ІС, систем класи-

фікації та кодування ін-

формації, уніфікованої 

системи документації 

Визначити склад поза-

машинного та машинно-

го ІЗ. Обґрунтувати ви-

бір систем класифікації 

та кодування інформації  

Презентувати результа-

ти рішень щодо побудо-

ви інформаційного за-

безпечення  

Відповідати за корект-

ність рішень щодо скла-

ду ІЗ  

Тема 7. Виявлення, аналіз, специфікація та документування вимог до ІС 

Уміння розробляти проекти 

зі створення і впроваджен-

ня інформаційних систем і 

технологій, відповідної про-

ектної документації, проце-

дур і засобів підтримки 

управління їхнім життєвим 

циклом 

Сутність і основні 

види вимог до ІС  

Знання принципів класи-

фікації вимог, методів та 

засобів  їх . виявлення, 

аналізу, специфікації та 

документування 

Виявляти вимоги до ІС, 

розробляти специфіка-

цію вимог та документу-

вати вимоги 

Сумісна робота з вимо-

гами на основі  доку-

ментування та відсте-

ження історії їх змін  

Відповідати за правильне  

виявлення,  специфіка-

цію та документування 

вимог  
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Продовження додатка А 
 

Продовження табл. А.1 

 

1 2 3 4 5 6 

Тема 8. Стандарти проектування ІС та оформлення проектної документації 

Уміння розробляти проекти 

зі створення і впроваджен-

ня інформаційних систем і 

технологій, відповідної про-

ектної документації, проце-

дур і засобів підтримки 

управління їхнім життєвим 

циклом 

Сутність життєвого 

циклу ІС. Стандар-

ти у сфері проекту-

вання ІС 

Знання стандартів міжна-

родних стандартів у сфе-

рі проектування ІС 

Використовувати стан-

дарти проектування  

протягом життєвого цик-

лу ІС 

Ефективно формувати 

комунікаційну стратегію 

щодо використання 

стандартів проектуван-

ня 

Відповідальність за від-

повідність процесів 

життєвого циклу ІС 

стандартам проекту-

вання  

Тема 9. Структурний та об'єктно-орієнтований підходи до проектування ІС 

Уміння розробляти проек-

ти зі створення і впрова-

дження інформаційних 

систем і технологій, відпо-

відної проектної докумен-

тації, процедур і засобів 

підтримки управління їх-

нім життєвим циклом 

Сутність структур-

ного та об'єктно-

орієнтованого під-

ходів до проекту-

вання  

Знання принципів та ме-

тодологій структурного і 

об'єктно-орієнтованого 

аналізу і проектування 

Здійснювати вибір мето-

дології проектування  

Ефективно формувати 

комунікаційну стратегію 

щодо прийняття рішень 

з вибору методології 

проектування 

Відповідальність за 

точність і коректність 

прийнятого рішення 

Тема 10. Інструментальні засоби проектування ІС 

Уміння застосовувати 

CASE-засоби під час про-

ектування та моделюван-

ня бізнес-процесів та роз-

роблення програмного 

забезпечення інформа-

ційних систем 

Сутність технології 

проектування  

Знання характеристик  

засобів проектування 

Здійснювати вибір ін-

струментальних засобів 

для проектування ІС 

Ефективно формувати 

комунікаційну стратегію 

щодо прийняття рішень 

з вибору засобів проек-

тування 

Відповідальність за 

точність і коректність 

прийнятого рішення  
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Закінчення додатка А 
 

Закінчення табл. А.1 

 

1 2 3 4 5 6 

Тема 11. Проектування моделі даних 

Уміння застосовувати 

CASE-засоби під час про-

ектування та моделюван-

ня бізнес-процесів та роз-

роблення програмного 

забезпечення інформацій-

них систем 

Поняття моделі да-

них, основні рівні 

моделі даних 

Знання особливостей  

діаграми "сутність-

зв'язок" (ERD), методу 

моделювання IDEFI 

Створювати модель да-

них різних рівнів в ін-

струментальному засобі 

ERwin 

Презентувати результа-

ти створення моделі 

даних 

Відповідальність за 

точність і коректність  

результатів моделю-

вання 

Тема 12. Проектування інтерфейсів інформаційних систем 

Уміння розробляти проек-

ти зі створення і впрова-

дження інформаційних 

систем і технологій, відпо-

відної проектної докумен-

тації, процедур і засобів 

підтримки управління їх-

нім життєвим циклом 

Сутність інтерфей-

су користувача, ін-

струментарій та 

процеси розроб-

лення користуваль-

ницького інтерфей-

су  

Знання характеристик 

інструментальних засобів 

створення інтерфейсу 

користувача, етапів та 

процесів розроблення 

інтерфейсу  

Розробляти інтерфейс 

користувача з викорис-

танням інструменталь-

них засобів його проек-

тування  

Презентувати розроб-

лений інтерфейс корис-

тувача  

Відповідальність за 

відповідність інтер-

фейсу користувача 

стандартам і вимогам 

до нього  

13. Сучасні методології та технології створення ІС 

Уміння застосовувати 

CASE-засоби під час про-

ектування та моделюван-

ня бізнес-процесів та роз-

роблення програмного 

забезпечення інформацій-

них систем 

Порівняльна харак-

теристика методо-

логій проектування 

Знання принципів техно-

логії RUP, методології  
SCRUM 

Здійснювати вибір мето-

дології та технології 

проектування ІС 

Ефективно формувати 

комунікаційну стратегію 

щодо прийняття рішень 

з вибору методології та 

технології проектування 

Відповідальність за 

точність і коректність 

прийнятого рішення  
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