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1. Мета дисципліни. Мета дисципліни полягає у формуванні у студентів основ знань, 

необхідних для розуміння принципів організації, функціонування і проектування 

“прогресивних” інформаційних систем, тобто інформаційних систем, заснованих на знаннях 

(або, більш коротко, систем знань). 

2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни. Для успішного вивчення 

дисципліни «Інформаційні системи» студенти повинні відповідати наступним вимогам: 

1. Знати: певні розділи дискретної математики (насамперед, теорію множин, теорію 

алгебраїчних систем, теорію абстрактних автоматів, теорію графів, теорію булевих 

функцій та інші), а також певні розділи програмування та архітектуру апаратної частини 

комп’ютерів. 

2. Вміти: застосовувати апарат названих у попередньому пункті розділів знань для 

вирішення задач, що виникають у різноманітних моделях проектування та 

функціонування “прогресивних” інформаційних систем (систем знань). 

3. Володіти елементарними навичками: алгоритмізації задач у довільних предметних 

областях. 

3. Анотація навчальної дисципліни. Навчальна дисципліна “Інформаційні системи” є 

складовою освітньо-професійної програми “Програмна інженерія“ підготовки фахівців за 

першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти галузі знань 12 Інформаційні технології за 

спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення. 

Дисципліна є обов’язковою навчальною дисципліною в рамках освітньої програми 

“Програмна інженерія“, викладається у 7 семестрі в обсязі 60 год. (2 кредити ECTS), у тому 

числі: лекцій – 28 год., самостійної роботи – 30 год., консультації – 2 год. У процесі викладання 

дисципліни передбачено дві змістові частини та дві контрольні роботи. Завершується 

дисципліна іспитом. 

 Дисципліна “Інформаційні системи” є базовою для засвоєння дисциплін “Системи 

штучного інтелекту” та “Метапрограмування” вибіркового блоку першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти у галузі знань 12 Інформаційні технології за спеціальністю 121 Інженерія 

програмного забезпечення в рамках освітньо-наукової програми «Програмна інженерія». 

 

4. Завдання (навчальні цілі). Основними завданнями дисципліни «Інформаційні системи» є 

набуття знань, умінь та навичок (компетентностей) на рівні новітніх досягнень в області 

інформаційних систем відповідно до освітньої кваліфікації бакалавр за спеціальністю 121 

Інженерія програмного забезпечення. Зокрема, дисципліна повинна розвивати: 

 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК-1). 

 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК-2). 

 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово (ЗК-3). 

 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями (ЗК-5). 

 Здатність приймати обґрунтовані рішення (ЗК-14). 

 Здатність аналізувати предметні області, ідентифікувати, класифікувати та 

формулювати вимоги (СК-1). 

 Здатність брати участь у проектуванні програмного забезпечення, включаючи 

проведення моделювання (формальний опис) його структури, поведінки та процесів 

функціонування (СК-2). 

 Здатність розробляти архітектури, модулі та компоненти програмних систем (СК-3). 



 Володіння знаннями про інформаційні моделі даних та системи, здатність  створювати 

програмне забезпечення для зберігання, видобування та опрацювання даних (СК-7). 

 Здатність обґрунтовано обирати та освоювати інструментарій з розробки та 

супроводження програмного забезпечення (СК-13). 

 Здатність до алгоритмічного та логічного мислення (СК-14). 

5. Результати навчання за дисципліною. 

Результат навчання (1. знати; 2. вміти; 

3. комунікація; 4. автономність та 

відповідальність) 

Форми (та/або 

методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 

 

Знати: тенденції розвитку науки і 

техніки в області розробки і 

застосування інформаційних 

систем; 

Лекція, 

самостійна 

робота 

контрольна робота 5% 

1.2 

 

 

Знати: основні математичні моделі 

та засновані на  них методи 

проектування інформаційних 

систем, переваги та недоліки цих 

моделей та методів; 

Лекція, 

самостійна 

робота 

контрольна  робота 30% 

1.3 

 

 

Знати: основні поняття інженерії 

знань, принципи побудови та 

функціонування інформаційних 

систем, що засновані на знаннях; 

Лекція, 

самостійна 

робота 

 контрольна робота 20% 

2.1 

 

 

Вміти: працювати з технічною 

літературою, ставити завдання, 

давати порівняльну характерис-

тику різноманітним варіантам 

рішень на етапах проектування 

інформаційних систем; 

Лекція, 

самостійна 

робота 

 контрольна робота 10% 

2.2 

 

  

Вміти: використовувати сучасний 

математичний апарат для 

вирішення наукових і практичних 

задач, що виникають при розробці 

інформаційних систем; 

Лекція, 

самостійна 

робота 

 контрольна робота 20% 

3.1 

Комунікація: спілкуватися з 

викладачем та колегами з питань 

розробки та функціонування 

обчислювальних систем. 

Лекція, 

самостійна 

робота 

 контрольна 

робота,  робота на 

лекціях 

 

10% 

4.1 

Автономність та відповідальність: 

організовувати свою самостійну 

роботу, обґрунтовувати власний 

погляд на задачу, відповідально 

Лекція, 

самостійна 

робота 

 контрольна 

робота,  робота на 

лекціях 

5% 



ставитися до виконуваних робіт, 

забезпечувати їх якість. 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання. 

Результати навчання дисципліни 

 

Програмні результати навчання 1
.1  1
.2  1
.3  1
.4  1
.5  2
.1  2
.2  3
.1  4
.1  

ПРН-1. Знати і системно застосовувати методи аналізу та 

моделювання прикладної області, виявлення 

інформаційних потреб і збору вихідних даних для 

проектування програмного забезпечення. 

+  +  + +   + 

ПРН-5. Знати і застосовувати відповідні математичні 

поняття, методи доменного, системного і об’єктно-

орієнтованого аналізів та математичного моделювання для 

розробки програмного забезпечення. 

 +  +  +  +  

ПРН-6. Аналізувати, оцінювати і обирати методи, сучасні 

програмно-апаратні інструментальні та обчислювальні 

засоби, технології, алгоритмічні та програмні рішення для 

ефективного виконання конкретних виробничих задач з 

програмної інженерії. 

 +  +  + +   

ПРН-8. Проводити аналітичне дослідження параметрів 

функціонування програмних систем для їх валідації та 

верифікації, а також проводити аналіз обраних методів, 

засобів автоматизованого проектування та реалізації 

програмного забезпечення. 

+  +  + +  +  

ПРН-9. Знати та вміти використовувати методи та засоби 

збору, формулювання та аналізу вимог до програмного 

забезпечення. 
 +  +   +  + 

ПРН-10. Проводити передпроектне обстеження 

предметної області, системний аналіз об'єкта 

проектування. 
+  +  + +  +  

ПРН-12. Формулювати, експериментально 

підтверджувати, обґрунтовувати і застосовувати на 

практиці в процесі розробки програмного забезпечення 

конкуренто-спроможні ідеї, методи, технології вирішення 

професійних, науково-технічних завдань в умовах 

невизначеності. 

 +  +  + +  + 

ПРН-13. Знати і застосовувати методи розробки 

алгоритмів, конструювання програмного забезпечення та 

структур даних і знань. 
+  + +   + +  

ПРН-14. Застосовувати на практиці інструментальні 

програмні засоби доменного аналізу, проектування, 

тестування, візуалізації, вимірювань та документування 

програмного забезпечення. 

 +  +  +   + 



ПРН-15. Мотивовано обирати мови програмування та 

технології розробки для розв’язання завдань створення і 

супроводження програмного забезпечення. 
+ +   + +  +  

ПРН-17. Вміти застосовувати методи компонентної 

розробки програмного забезпечення. 
  + +   +  + 

ПРН-18. Знати та вміти застосовувати інформаційні 

технології обробки, зберігання та передачі даних. 
+  +   +  +  

ПРН-21. Знати, аналізувати, вибирати, кваліфіковано 

застосовувати засоби забезпечення інформаційної безпеки 

(в тому числі кібербезпеки) і цілісності даних відповідно 

до розв'язуваних прикладних завдань та створюваних 

програмних систем. 

 +  + +  +  + 

ПРН-22. Знати та вміти застосовувати методи та засоби 

управління проектами. 
+  +  + +  +  

7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів. 

Семестрове оцінювання: 

 перелік видів робіт, що оцінюються: 

o дві контрольні роботи; 

 форма оцінювання: 

o дві контрольні роботи у письмовій формі та їх усний захист; 

 результати навчання, що оцінюються: 

o контрольна робота №1, №2 – 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1; 

 кількість балів / відсоток / пороговий рівень позитивної оцінки однієї контрольної і 

лабораторної роботи у підсумковій оцінці із дисципліни: 

o а) перша змістова частина: 

 контрольна робота №1 – 30 балів / 30% / 10 балів; 

o б) друга змістова частина: 

 контрольна робота №2 – 30 балів / 30% / 10 балів; 

 максимальна кількість балів, які можуть бути отримані студентом за дві змістові 

частини за 100-бальною шкалою: 60 балів. 

Підсумкове оцінювання: 

 форма оцінювання: іспит; 

 максимальна/мінімальна кількість балів, яка може бути отримана студентом за іспит за 

100-бальною шкалою: 40 балів / 24 бали; 

 результати навчання, що оцінюються на екзамені: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1; 

 форма проведення іспиту: письмова робота; 



 види екзаменаційних завдань: два теоретичних питання (із змістових частин 1 і 2 

відповідно); 

 мінімальний пороговий рівень позитивної оцінки, за якої студент допускається до 

іспиту (за 100-бальною шкалою): 20 балів. 

7.2 Організація оцінювання. 

У випадку отримання незадовільної оцінки (менше 50% від встановленого максимуму) 

за контрольну роботу, студенти мають право на одне перескладання цієї роботи у визначений 

викладачем термін із можливістю отримати не більше 80% балів від встановленої для неї 

максимальної кількості балів. 

У випадку відсутності студентів з поважних причин відпрацювання та перездачі контрольних 

робіт здійснюються у відповідності до «Положення про порядок оцінювання знань студентів при 

кредитно-модульній системі організації навчального процесу» від 1 жовтня 2010 року. 

У випадку встановлення фактів порушення студентами академічної доброчесності 

передбачених пунктом 9.8.2 «Положення про організацію освітнього процесу у Київському 

національному університеті імені Тараса Шевченка» що діє від 07.05.2018, вони будуть 

притягнуті до відповідальності передбаченої пунктом 9.8.3 цього положення. 

Оцінка за іспит виставляється за результатами роботи студента впродовж усього семестру. 

Оцінка за іспит складається із суми балів, набраних студентом при виконанні контрольних та 

лабораторних робіт у першому та другому змістових модулях та балів, набраних  безпосередньо на 

іспиті. Оцінка враховує якість виконаних робіт, відвідуваність занять, старанність і т. д. У разі 

успішного виконання всіх завдань, передбачених навчальним планом, студент може отримати 

екзаменаційну оцінку без складання іспиту. Обов’язковим для допуску до іспиту є написання 

та захист контрольних та лабораторних робіт та набрання мінімум 20 балів за 100 бальною 

шкалою за виконану роботу. Мінімальний пороговий рівень позитивної екзаменаційної оцінки, за 

якої іспит вважається складеним (за 100-бальною шкалою): 24 бали. У випадку, коли студент на іспиті 

набрав менше вказаної суми балів (24 бали), вони не додаються до семестрової оцінки (незалежно від 

кількості балів, отриманих у семестрі), в екзаменаційній відомості у колонці «бали за іспит» ставиться 

“0”, а в колонку “результуюча оцінка” заноситься лише кількість балів, набраних під час семестру. 

Перескладання іспиту здійснюються у відповідності до „Положення про порядок оцінювання знань 

студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу” від 1 жовтня 2010 року. 

Термін перескладання визначається викладачем за погодженням із деканатом. 

7.3 Шкала відповідності оцінок. 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекцій та лабораторних занять. 

№ 

Лекції 
Назва теми 

Кількість годин 

Лекції 
Лаборатоі 

заняття 

Самостійна 

робота 

Частина 1. Системи знань 



1 Вступ до навчальної дисципліни. 

Тема 1. Системи знань - новий якісний етап в 

еволюції систем обробки інформації 

(інформаційних систем). Інженерія знань. 
8 - 8 

2 

3 

4 

5 Тема 2. Системний підхід до пізнання 

дійсності. Інформаційні аспекти дослідження 

та проектування великих і складних систем. 6 - 5 6 

7 

Контрольна робота 1   2 

Всього по частині 1 14 - 15 

Частина 2. Структурна схематологія і автоматизація програмування. 

8 Тема 3. Кібернетичне моделювання процесів 

розвитку і самовідтворення у природних 

системах. 6 - 5 9 

10 

11 Тема 4.  Діалогова трансформаційна машина 
– інструментарій алгебро-граматичних 
моделей подання знань. 

8 - 8 
12 

13 

14 

Контрольна робота 2   2 

Всього по частині 2 14 - 15 

ВСЬОГО 28 - 30 

 

 Загальний обсяг дисципліни - 60 год., у тому числі: 

Лекції – 28 год. 

Самостійної роботи - 30 год. 

Консультацій – 2 год. 

Теми, винесені на самостійне вивчення. 

1. Основні тенденції розвитку інженерії знань. 

2. Штучний інтелект у технологіях програмування. 

 

 

Питання до іспиту  

1. Поняття алгоритм: історія його розвитку, проблеми його формалізації, програма 

Д.Гільберта, становлення класичної теорії алгоритмів. 



2. Становлення прикладної теорії алгоритмів. Моделі обчислень.  Проблеми визначення 

мов програмування. Принцип адресності. Іменні множини. Теорія схем програм. 

Концепція структурованості. Системи програмування. Синтез програм. 

3. Об'єкт дослідження інженерії знань. 

4. Архітектура систем знань. 

5. Експертні системи. 

6. Архітектура експертних систем. 

7. Етапи життєвого циклу експертних систем. 

8. Тенденції розвитку систем знань. 

9. Моделі представлення знань: логічні моделі. 

10. Моделі представлення знань: системи продукцій. 

11. Моделі представлення знань: мережні моделі. 

12. Моделі представлення знань: фрейми. 

13. Деякі характеристики мов представлення знань. 

14. Логічне програмування і придбання знань. 

15. Побудова пояснень в експертних системах. 

16. Методи формування пояснень. 

17. Фази і задачі придбання знань. 

18. Моделі придбання знань. 

19. Рівні знань. 

20. Способи, стратегії і схеми виводу в системах знань. 

21. Системний підхід до пізнання дійсності: виникнення і розвиток системних уявлень; 

роль системних уявлень у практичній діяльності; системність і алгоритмічність; 

внутрішня системність пізнавальних процесів; аналіз і синтез у пізнанні; еволюція 

поглядів на системність мислення; системність як всезагальна властивість матерії 

22. Короткий нарис історії розвитку системних уявлень. Кібернетика Н. Вінера. Модель 

В.М.Глушкова математизації знань. Спроби побудови загальної теорії систем. 

Системний аналіз (СА). 

23. Моделі і моделювання: розвиток поняття моделі; моделювання як невід’ємний етап 

всякої цілеспрямованої діяльності; ціль як модель; пізнавальні і прагматичні моделі; 

статичні і динамічні моделі; способи втілення моделей; матеріальні моделі і види 

подібності; знакові моделі і сигнали. 

24. Умови реалізації властивостей моделей; відповідність між моделлю і дійсністю: 

відмінності і схожість; динаміка моделей; складності алгоритмізації моделювання;  

універсальність моделювання. 

25. Системи. Перше визначення системи. Моделі систем. 

26. Друге визначення системи. Структурна схема системи. Динамічні моделі систем. 

Функціонування і розвиток. 

27. Узагальнене поняття системи. Штучні і природні системи. Суб’єктивні і об’єктивні цілі. 

28. Класифікації систем: по їх походженню, по типу змінних, по типу операторів системи, 

по типу способів управління (у тому числі - структурна адаптація і управління 

(адаптація) по цілям). 

29. Великі і складні системи. 

30. Інформаційні аспекти вивчення систем. 

31. Вибір (прийняття рішень). 

32. Людино-машинні системи і вибір. Системи підтримки рішень. 

33. Декомпозиція - процедура СА. Моделі систем як основи декомпозиції. 

34. Алгоритмізація процесу декомпозиції. 

35. Агрегування - процедура СА. Агрегування, емерджентність, внутрішня цілісність 

системи. Основні агрегати, типові для СА: конфігуратор, агрегати-оператори і агрегати-

структури;  самоорганізація і самовідтворення. 

36. Про етапи СА, які не можна формалізувати. Перетворення проблеми в проблематику. 



37. Методи побудови проблематики. 

38. Алгоритми проведення СА. 

39. Уточнення поняття “предметна область”. 

40. Вчення про причинність у науці нового часу. Принцип доповнюваності Н.Бора. 

41. Про кібернетичне моделювання процесів розвитку і самовідтворення. 

42.  САА\Д - вхідна мова діалогової трансформаційної машини (ДТМ). Архітектура ДТМ. 

43.  САА-схеми: проблеми автоматизації проектування і можливі підходи до їхнього 

вирішення. Тезаурус предметної області. 

44.  Про використання в ДТМ природної мови для представлення абстрактних типів даних 

і поліморфізму. 

45.  Способи конструювання об'єктів в ДТМ. 

46. Про підключення до мови САА\Д мови Сі. 

47. Редактор арифметичних виразів 

48. Головне меню ДТМ і призначення його пунктів. Приклад проектування САА-схеми в 

ДТМ. 

49. АНАЛІТИК-89 – Інструментальна мова аналітичних перетворень системи ДТМ. 

50. Архітектура блоку перетворень. Приклад формальної трансформації алгоритму 

човникового сортування в ДТМ 
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