
 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
 

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА КІБЕРНЕТИКИ 

Кафедра інтелектуальних програмних систем 

 

 «ЗАТВЕРДЖУЮ» 
Заступник декана 

з навчальної роботи 

__________    Кашпур О.Ф. 

          «____»____________2019 року 

 

РРООББООЧЧАА    ППРРООГГРРААММАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ 
для студентів 

галузь знань  12 «Інформаційні технології» 
(шифр і назва) 

спеціальність  121 «Інженерія програмного  забезпечення» 
(шифр і назва спеціальності) 

освітній рівень  бакалавр 
(молодший бакалавр, бакалавр, магістр) 

освітня програма  «Програмна інженерія» 
(назва освітньої програми) 

 

вид дисципліни  обов’язкова 

Форма навчання    денна 

Навчальний рік     2022/2023 

Семестр      7 

Кількість кредитів ЕСТS   4 
Мова викладання, навчання  

та оцінювання     українська 

Форма заключного контролю   іспит 

Викладачі: к.ф.-м.н., доц. Іванов Є.О. (лекції, лабораторні заняття)  
 

Пролонговано: на 20__/20__ н.р. __________(___________) «__»___ 20__р. 
(підпис, ПІБ, дата) 

на 20__/20__ н.р. __________(___________) «__»___ 20__р. 
(підпис, ПІБ, дата) 

 

 

 

 

 

 
КИЇВ – 2019 

 



 

Розробник: Іванов Євгеній Олександрович, к.ф.-м.н., доцент кафедри інтелектуальних    

програмних систем 
 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Зав. кафедри інтелектуальних програмних систем 

__________________    (Провотар О.І.) 
(підпис)          (прізвище та ініціали) 

 

Протокол № ___ від «____» ___________ 20___ р. 

 

 

 

 

Схвалено науково-методичною комісією факультету комп’ютерних наук та кібернетики 

________________________________________________________________ 
 

 

Протокол від «____» _____________ 20___ року №___ 

Голова науково-методичної комісії  ____________________   (Омельчук Л.Л.) 
(підпис)        (прізвище та ініціали) 

 

«_____» _________________ 20___ року 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Мета дисципліни – засвоєння основної проблематики, що стосується створення сучасних 

інформаційних систем та опанування методів та засобів, необхідних для їх розробки. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни (за наявності): 

1. Знати: основні поняття баз даних та принципи розробки програм, базові класичні 

алгоритми та різновиди структур даних. 

2. Вміти: проектувати, розробляти та тестувати реляційні бази даних та програми на 

базовому рівні. 

3. Володіти елементарними навичками: створення таблиць та застосування мови SQL. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Навчальна дисципліна “Інформаційні системи” є складовою освітньо-професійної 

програми підготовки фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти галузі знань 12 

„Інформаційні технології” зі спеціальності 121 „Інженерія програмного забезпечення”, 

освітньо-професійної програми „Програмна інженерія”. 

Дана дисципліна є обов’язковою навчальною дисципліною за програмою “Програмна 

інженерія”. 

Викладається у 1 семестрі 4 курсу в обсязі – 120 год. (4 кредитів ECTS) зокрема: лекції – 26 

год., лабораторні – 28 год.,  консультації – 2 год., самостійна робота – 64 год. У курсі 

передбачено 2 змістових модулі та 2 модульні контрольні роботи. Завершується дисципліна 

– іспитом. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати основні можливості для створення сучасних інформаційних систем, існуючі 

проблеми та підходи до їх розв`язання; 

вміти ефективно використовувати сучасні методи та інструментарій для розробки 

інформаційних систем.  

Для допуску до дисципліни „Інформаційні системи” освітньо-професійної програми 

«Програмна інженерія» студент повинен опанувати компетентності та результати навчання, 

які надає дисципліна „Організація баз даних та знань” програми «Програмна інженерія». 

Дисципліна „Інформаційні системи” є базовою для засвоєння дисциплін спеціалізацій 

«Програмна інженерія» та «Інтелектуальні системи» та дисциплін вільного вибору студента 

програмістського спрямування програми «Програмна інженерія». 

4. Завдання (навчальні цілі): 

набуття знань, умінь та навичок (компетентностей) для ефективного розв`язання 

важливих практичних задач автоматизації обліку в різних сферах людської діяльності, 

відповідно до кваліфікації фахівець з інформаційних технологій. Зокрема, розвивати: 

 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; 

 Здатність  вчитися  і  оволодівати  сучасними знаннями; 

 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

 Здатність працювати в команді; 

 Здатність аналізувати предметні області, ідентифікувати, класифікувати та 

формулювати вимоги; 

 Здатність брати участь у проектуванні програмного забезпечення, включаючи 

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

функціонування; 

 Здатність розробляти архітектури, модулі та компоненти програмних систем; 



 Володіння знаннями про інформаційні моделі даних та системи, здатність створювати 

програмне забезпечення для зберігання, видобування та опрацювання даних; 

 Здатність обґрунтовано обирати та  освоювати інструментарій з розробки та 

супроводження програмного забезпечення; 

 Здатність до алгоритмічного та логічного мислення. 

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 

підсумкові

й оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

РН1.1 
Знати основні поняття та принципи 

побудови інформаційних систем 

Лекція, самостійна 

робота 

Тест, 60% 

правильних 

відповідей, 

іспит 

15% 

 

РН1.2 
Знати способи представлення та 

обробки внутрішньо складних даних, 

технології проектування, налагодження 

та тестування інформаційних систем 

Лекція, самостійна 

робота 

Тест, 60% 

правильних 

відповідей, 

іспит 

20% 

 

РН1.3 
Знати основні етапи життєвого циклу 

інформаційних систем 

Лекція, самостійна 

робота 

Тест, 60% 

правильних 

відповідей, 

іспит 

15% 

 

РН2.1 
Вміти застосовувати на практиці 

інструментальні програмні засоби 

проектування та розробки 

інформаційних систем 

Лекція, самостійна 

робота 

Захист 

лабораторної 

роботи, 

іспит 

24% 

 

РН3.1 
Обґрунтовувати власний погляд на 

задачу, спілкуватися з колегами з 

питань проектування та розробки 

інформаційних систем, складати 

письмові звіти 

Лекція, самостійна 

робота 

Поточне 

оцінювання, 

захист ЛР 

10% 

 

РН4.1 
Організовувати свою самостійну 

роботу для досягнення результату 

Самостійна робота Поточне 

оцінювання, 

Захист 

лабораторної 

роботи 

8% 

 

РН4.2 
Відповідально ставитися до 

виконуваних робіт, нести 

відповідальність за їх якість 

Лекція, самостійна 

робота 

Захист 

лабораторної 

роботи 

8% 

 

 



6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

Результати навчання дисципліни  

Програмні результати навчання 
РН 

1.1 

РН 

1.2 

РН 

1.3 

РН 

2.1 

РН 

3.1 

РН 

4.1 

РН 

4.2 

(з опису освітньої програми)        

ПР01. Знати, аналізувати, цілеспрямовано шукати і  

вибирати  необхідні  для  вирішення  професійних 

завдань  інформаційно-довідникові  ресурси  і знання з 

урахуванням сучасних досягнень науки і техніки.  

 +  +  +  

ПР05.  Знати  і  застосовувати  відповідні математичні  

поняття,  методи  доменного, системного  і  об’єктно-

орієнтованого  аналізів  та математичного  

моделювання  для  розробки програмного забезпечення. 

+  + +   + 

ПР06.  Уміння  вибирати  та  використовувати 

відповідну  задачі  методологію  створення 

програмного забезпечення. 

+ + + + +  + 

ПР08.  Вміти  розробляти  людино-машинний 

інтерфейс. 

+    +  + 

ПР09. Знати та вміти використовувати методи та засоби 

збору, формулювання та аналізу вимог до програмного 

забезпечення. 

+  +    + 

ПР10. Проводити передпроектне обстеження 

предметної області, системний аналіз об'єкта 

проектування. 

+ +  + +   

ПР12.  Знати  ефективні  підходи  щодо проектування 

програмного забезпечення. 

+ +  +   + 

ПР13. Знати і застосовувати методи розробки 

алгоритмів, конструювання програмного забезпечення 

та структур даних і знань.  

+ + + 

 

+ 

 

+ 

 

  

ПР14.  Застосовувати  на  практиці інструментальні  

програмні  засоби  доменного аналізу,  проектування,  

тестування,  візуалізації, вимірювань  та  

документування  програмного забезпечення. 

+ + + +  + + 

ПР15. Мотивовано обирати мови програмування та  

технології  розробки  для  розв’язання  завдань 

створення  і  супроводження  програмного 

забезпечення. 

+ + + +   + 

ПР16. Мати навички командної розробки, погодження, 

оформлення і випуску всіх видів програмної 

документації. 

  + +   + 

ПР17.  Вміти  застосовувати  методи компонентної 

розробки програмного забезпечення 

+ + + +   + 

ПР18. Знати та вміти застосовувати інформаційні 

технології обробки, зберігання та передачі даних. 

+  +   + + 

ПР21. 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. 

+ + +  +  + 

ПР22. Знати та вміти застосовувати методи та засоби 

управління проектами. 

  + + +   



7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Контрольна робота 1: РН 1.1, РН 1.2 — 10 балів/7 балів. 

2. Контрольна робота 2: РН 1.2,  РН1.3 — 10 балів/7 балів.          

3. Лабораторна робота 1 (проект): РН 1.2, РН1.3, РН 2.1, РН3.1 – 20 бали/12 балів.  

4. Лабораторна робота 2 (проект): РН1.2, РН1.3,  РН 2.1, РН3.1 – 20 бали/12 балів. 

- підсумкове оцінювання (у формі іспиту) вказується:  

- максимальна кількість балів які можуть бути отримані студентом: 40 балів;  

- результати навчання які будуть оцінюватись: PH1.1, PH1.2, PH1.3, PH2.1;  

- форма проведення і види завдань: письмова. 

Студент не допускається до іспиту, якщо під час семестру набрав менше ніж 30 балів. 

Студент допускається до іспиту за умови виконання 70% передбачених планом лабораторних 

робіт.  

7.2 Організація оцінювання: 

Терміни проведення форм оцінювання: 

1. Контрольна робота : до 7 тижня семестру. 

2. Контрольна робота : до 14 тижня семестру. 

3. Лабораторна робота 1 (проект): до 7 тижня семестру.  

4. Лабораторна робота 2 (проект): до 14 тижня семестру. 

Студент має право на одне перескладання кожної контрольної роботи із можливістю 

отримання максимально 80% початково визначених за цю контрольну роботу балів. Термін 

перескладання визначається викладачем.  

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі контрольних 

робіт здійснюються у відповідності до „ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ” у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка від 31 серпня 2018 

року. 

У разі неякісного виконання лабораторної роботи, викладач має право не зарахувати 

лабораторну роботу, або знизити за неї бали.  

Студент має право здавати лабораторні роботи після закінчення визначеного для них 

терміну, але з втратою одного балу за кожен тиждень, який пройшов з моменту закінчення 

терміну її здачі. 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 



88..  ССттррууккттуурраа  ннааввччааллььннооїї  ддииссццииппллііннии..  Тематичний план лекцій і лабораторних занять 

№ 

лек-

ції 

Назва лекції 

Кількість годин 

Лекції 
Лабора-
торні 

Самос-
тійна  

Частина 1. Інформаційні системи, основи. Система Oracle, загальні принципи 

побудови та основні можливості. 

1.  
Тема 1. Класифікація інформаційних систем та аналіз 

сучасних інструментів їх розробки. 
2 2 4 

2. 
Тема 2. Система Oracle. Призначення та принципи 

функціонування. 
2 2 4 

3. Тема 3. Архітектура системи Oracle. Засоби розробки. 2 2 4 

4. Тема 4. Структури даних Oracle. 2 2 4 

5. Тема 5. Інформаційна модель даних прикладної задачі. 2 2 4 

6. 

Тема 6. Проектування бази даних інформаційної системи. 

Створення прикладних довідникових об`єктів та об`єктів-

документів. 

2 2 6 

7. 
Тема 7. Представлення та обробка основних показників 

обліку. 
2 2 6 

 Контрольна робота 1    

Контроль за підсумками лабораторної роботи 1    

Всього по частині 1 14 14 32 

Частина 2. Система Oracle, механізми створення та підтримки прикладних рішень. 

8. 
Тема 8. Мова PL/SQL, типи даних, операції, структури 

керування. 
2 2 4 

9. Тема 9. Процедури, функції, пакети та робота з курсорами. 2 2 6 

10. 
Тема 10. Створення та використання тригерів. Обробка 

виключень. 
2 2 6 

11. Тема 11. Проектування модулів програмного коду. 2 2 6 

12. Тема 12. Проектування для архітектури клієнт/сервер. 2 4 6 

13. Тема 13. Захист даних. Підтримка прикладних рішень. 2 2 4 

 Контрольна робота 2    

Контроль за підсумками лабораторної роботи 2 
  

 

Всього по частині 2 12 14 32 

Консультація 2   

Екзамен    

 ВСЬОГО 28 28 64 

 

 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 

Лекції – 26 год. 

Лабораторні заняття - 28 год. 

Консультації – 2 год. 

Самостійна робота - 64 год. 



Теми, винесені на самостійне вивчення:  

Встановлення, налаштування та запуск Oracle на власному ПК. 

Проектування власної інформаційної системи. 

Проектування системи показників обліку для обраної прикладної задачі. 

Компоненти Oracle: SQL*Plus, SQL_Developer, Data Modeler. 

Інструменти для створення прикладних рішень в Oracle. 

Підтримка прикладних рішень. 

Виконання лабораторних робіт 1, 2. 
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