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1. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Дисципліна «Проектування інформаційних систем» належить до переліку 

варіативних навчальних дисциплін, забезпечує професійний розвиток бакалавра та 

спрямована на формування в майбутнього фахівця основних понять. Оволодіння вмінням 

створення комп’ютерних моделей діяльності компаній, підприємств, інших організацій. За 

результатами вивчення дисципліни студенти вивчать поняття інформаційної системи; 

підходи до моделювання інформаційних систем; уявлення про організаційні структури та 

діяльність підприємств; поняття бізнес процесу; мови моделювання бізнес процесів; 

програмі засоби моделювання бізнес процесів.  

Мета викладання навчальної дисципліни “ Проектування інформаційних систем ” є 

вивчення системи фундаментальних теоретичних знань, умінь і навичок з питань 

методики і практики розробки інформаційних систем і функціонування інформаційних 

технологій у процесі діяльності сучасних підприємств, а також навчання студентів 

сучасним програмним засобам, заснованим на використанні CASE-технології на всіх 

стадіях їх життєвого циклу ІС.  

 

 
2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
 Години Креди-

ти 

С е м е с т р 

 VІІІ 
Всього годин за навчальним планом, 

 з них: 

180 6  180 

Аудиторні заняття, у т.ч:  60   60 

лекцій 30   30 



лабораторні роботи 14   14 

практичні заняття 16   16 

Самостійна робота, у т.ч:  120   120 

   підготовка до аудиторних занять 30   30 

   підготовка до контрольних заходів 34   34 

   виконання курсового проекту або 

роботи 

    

   опрацювання розділів програми, які 

   не викладаються на лекціях 

26   26 

   підготовка до екзамену 30 1  30 

Форма підсумкового контролю  екзамен 

 

 
3. СТИСЛИЙ ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета дисципліни. Метою викладання навчальної дисципліни «Проектування 

інформаційних систем» є вивчення системи фундаментальних теоретичних знань, умінь і 

навичок з питань методики і практики розробки інформаційних систем і функціонування 

інформаційних технологій у процесі діяльності сучасних підприємств, а також навчання 

студентів сучасним програмним засобам, заснованим на використанні CASE-технології на 

всіх стадіях їх життєвого циклу ІС. 

Завдання дисципліни. Основними завданнями вивчення дисципліни «Проектування 

інформаційних систем» є розвиток логічного і алгоритмічного мислення; вивчення 

принципів роботи програмного та інформаційного-забезпечення в інформаційних 

системах; освоєння роботи з сучасними СASE-засобами, призначеними для проектування 

ІС;отримання навичок в управлінні ЖЦ ІС від виробітку виробітки вимог до 

розроблюваної ІС тадо її реалізації 

Пререквізити дисципліни. Успішне опанування курсу «Проектування 

інформаційних систем» передбачає  знання та навички з курсів «Системний аналіз», «Бази 

даних». 

Постреквізити дисципліни. Вивчення дисципліни забезпечує принципи організації 

проектування, зміст етапів процесу розробки ІС, проблеми впровадження та икористання 

ІС на підприємствах, аналізувати інформаційні потоки, моделювати бізнес-процеси 

підприємства та засоби ІС, що підлягають автоматизації. 

 

Методи навчання – практичний, наочний, словесний, робота з книгою. Практичних 

навичок студенти набувають на аудиторних лекційних та практичних заняттях. 

Форми навчання – аудиторна, позааудиторна, індивідуальна. 
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