
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану 

освітньо-професійної програми _  «Системний аналіз»_________ 
                                           (назва) 

Освітнього рівня   __бакалавр___________________________________ 

Спеціальності        __124 Системний аналіз________________________ 

Галузь знань          __12 _Інформаційні технології__________________ 

 

1. Назва освітньої компоненти   Аналіз та застосування технологій програмування 
                                                                                                  (назва дисципліни) 

 

2. Тип  основна 

 

3. Обсяг: 
Кредитів ECTS Годин 

За видами занять: 

Лекцій Семінар 
Практичних 

занять 

Лабораторних 

занять 

Самостійна 

підготовка 

4 120 16 - 16 16 72 

4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Освітні 

компоненти, які 

передують 

вивченню 

1. Логіка та алгоритми обробки даних 

2. Прикладне програмування JAVA 

 

Освітні 

компоненти для 

яких є базовою 

1. Дисципліни професійного спрямування 

2. Кваліфікаційна робота бакалавра 

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців: 

Компетенції відповідно до ООП 

ПК7. Здатність використовувати сучасні інформаційні технології для комп’ютерної реалізації математичних, інфологічних, функціональних, 

структурних та інших  моделей та прогнозування поведінки конкретних систем, в тому числі: об’єктно-орієнтований підхід при проектуванні 

складних систем різної природи, прикладні математичні пакети, методи та засоби проектування та розробки баз даних і знань, методи та засоби 

моделювання даних і процесів. 

ПК8.  Здатність організовувати та виконувати роботу з аналізу та проектування складних систем, формування та аналізу вимог, розробки 

технічної документації, створення, тестування і впровадження відповідних інформаційних технологій та програмного забезпечення. 

ПК17. Здатність визначати критерії вибору програмних засобів та інструментарію обробки та графічного представлення даних та процесів, 
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візуального моделювання. 

Компетенції відповідно до вимог роботодавців 

1. Знати стандарти кодування/проектування програм  

2. Використовувати   сучасні   технології програмування   для   комп’ютерної   реалізації   математичних моделей  та  прогнозування  поведінки 

конкретних  систем 

3. Знати основні архітектури та принципи архітектурного дизайну програмного забезпечення 

4. Застосовувати принципи архітектурного дизайну при виборі технологій програмування 

5. Знати методології та загальні принципи розробки програмного забезпечення та застосування будь-яких з них в комерційних проектах 

6. Складати програми із використанням патернів об’єктно-орієнтованого програмування 

7. Знати та застосовувати подієво-орієнтоване, об’єктно-орієнтоване, декларативне, функціональне, логічне програмування 

8. Складати програми однією з мов логічного програмування 

9. Мати гарне розуміння специфіки розробки додатків різного призначення 

6. Результати навчання відповідно до ОПП 

ПРН 12. Володіти сучасними методами розробки програм і програмних комплексів та прийняття оптимальних рішень щодо складу програмного 

забезпечення, алгоритмів процедур і операцій. 

ПРН 17. Проектувати, реалізовувати, тестувати, впроваджувати, супроводжувати, експлуатувати програмні засоби роботи з даними в 

комп’ютерних системах і мережах. 

7. План вивчення освітньої компоненти 

Змістовний 

розділ  
Вид заняття Тема  Знати Вміти  

План 

заняття 

Лекція, 

методична 

розробка 

Розділ 1 

 

Лекція 1  Історичний і соціальний 

контекст програмування. 

Особливості етапів 

розробки програмного 

забезпечення 

Теоретичні основи і сучасні 

інформаційні технології 

аналізу, проектування і 

розробки програмного 

забезпечення інформаційних 

систем 

Поняття життєвого циклу та 

моделі життєвого циклу 

 

http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

Лекція 2 Парадигми 

програмування 

Ключові положення 

функціональної, 

процедурної, об'єктно-

орієнтованої, декларативної 

та інших парадигм 

 http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
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програмування 

Лекція 3-4 Патерни проектування та 

розробки програмного 

забезпечення 

Поняття та призначення 

патернів проектування та 

розробки програмного 

забезпечення 

Сучасну класифікацію 

патернів 

Ключові положення 

найбільш застосованих 

патернів 

 http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

Лекція 5-6 Функціональне та логічне 

програмування 

Відмінності функціональної 

та логічної парадигм від 

звичайних підходів до 

написання програмного коду 

Особливості застосування 

технології функціонального 

програмування 

Особливості застосування 

технології логічного 

програмування 

 http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

Лекція 7 Інструментальні засоби 

розробки програм. 

Технології візуального 

програмування 

Функціональні можливості 

популярних середовищ 

розробки програм 

Особливості використання 

технологій візуального 

програмування 

 http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

Лекція 8 Проблеми розробки 

складних програмних 

систем.  

 

Поняття архітектури 

програмного забезпечення 

Принципи архітектурного 

дизайну програмного 

забезпечення 

 http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

Практичне 

заняття 1 

Визначення моделі 

життєвого циклу, 

необхідної для розробки 

ІС 

 Визначати необхідну 

модель життєвого циклу 

програми в залежності від 

характеристик майбутньої 

інформаційної системи 

  

http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
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Практичне 

заняття 2 

Застосування різних 

парадигм програмування 

 Будувати програми із 

використанням заданої 

парадигми програмування 

  

Практичне 

заняття 3-4 

Використання патернів 

об’єктно-орієнтованого 

програмування 

 Застосовувати патерни 

об’єктно-орієнтованого 

програмування при 

розробці програмного коду 

  

Практичне 

заняття 5-6 

Технології обробки баз 

знань. 

 Будувати бази знань 

засобами мов логічного 

програмування. 

  

Практичне 

заняття 7 

Технології 

функціонального 

програмування 

 Обробляти набори даних 

засобами мов 

функціонального 

програмування. 

  

Практичне 

заняття 8 

Визначення технологій 

програмування для 

розробки інформаційної 

системи 

 Визначати технології 

програмування для 

розробки інформаційної 

системи в рамках 

прикладної предметної 

галузі 

  

Лабораторне 

заняття 1 

Визначення моделі 

життєвого циклу, 

необхідної для розробки 

ІС 

 Визначати необхідну 

модель життєвого циклу 

програми в залежності від 

характеристик майбутньої 

інформаційної системи в 

рамках прикладної 

предметної галузі 

  

Лабораторне 

заняття 2 

Застосування різних 

парадигм програмування 

 Будувати програми із 

використанням заданої 

парадигми програмування. 

Визначати переваги та 

недоліки застосування 

кожної з парадигм. 

  

Лабораторне 

заняття 3-4 

Використання патернів 

об’єктно-орієнтованого 

програмування 

 Застосовувати патерни 

об’єктно-орієнтованого 

програмування при 
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розробці програмного 

коду. 

Визначати доцільність 

застосування патернів 

Лабораторне 

заняття 5-6 

Технології обробки баз 

знань. 

 Будувати програмні засоби 

для обробки бази знань із 

використанням мов 

логічного програмування. 

  

Лабораторне 

заняття 7 

Технології 

функціонального 

програмування 

 Обробляти набори даних 

засобами мов 

функціонального 

програмування. 

Будувати логічні програми 

на основі математичних 

описів обробки бізнес-

даних. 

  

Лабораторне 

заняття 8 

Визначення технологій 

програмування для 

розробки інформаційної 

системи 

 Визначати технології 

програмування для 

розробки інформаційної 

системи в рамках 

прикладної предметної 

галузі 

  

Самостійна 

робота 

1. Парадигми 

програмування 

2. Патерни проектування 

та розробки програмного 

забезпечення 

3. Інструментальні засоби 

розробки програм. 

Технології візуального 

програмування 

4. Проблеми розробки 

складних програмних 

систем.  

5. Визначення технологій 

програмування для 

 Вибирати програмні засоби 

реалізації (парадигма, 

мова, інструментальні 

засоби розробки тощо) у 

відповідності до вимог 

системи. 

Складати прості програми 

із використанням різних 

парадигм програмування. 

Складати програми із 

використанням патернів, 

необхідних для вирішення 

конкретних задач системи. 

Використовувати засоби 
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розробки інформаційної 

системи 

мультипарадигмальних 

мов програмування. 

Використовувати 

інструментальні засоби 

розробки програм, в тому 

числі – засоби колективної 

розробки 

Створювати програмні 

системи із використанням 

технології візуального 

програмування 

Застосовувати принципи 

архітектурного дизайну 

при виборі технологій 

програмування та 

створенні складних систем 

8. Мова вивчення освітньої компоненти 

українська 

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти 

Бублик В.В. Об’єктно-орієнтоване програмування. Підручник.   К.: ІТкнига, 2015. - 624 с.: іл. 

Hillar Gaston C. Learning Object-Oriented Programming. Packt Publishing, 2015. - 280 p. 

Cukic I. Functional Programming in C++: How to improve your C++ programs using functional techniques. New York: Manning Publications, 2018. - 321p. 

Bratko Ivan. Prolog Programming for Artificial Intelligence. Pearson, 2016. - 696 p. 

Endriss U. An Introduction to Prolog Programming. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, 2018. - 80 p. 

Rich Jason R. Working in the Cloud. Que Publishing, 2017. - 320 p. 

Schwaber Ken, Sutherland Jeff, The Scrum Guide, The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game, November 2017 

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою 

 залік 

11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти 

Лабораторія №205 «Навчальна лабораторія з вивчення програмних продуктів компаній ODOO, IBM» 

Матеріально-технічне забезпечення: 

Системний блок Everest Enterpise 7600  (виробник – ТМ “Everest“, країна походження – Україна) у складі: Ryzen 3 4C/4T 1200 3.1/3.4 GHz; DDR4 4 

Gb 2666;SSD 2.5 ̎ 120 GB; GeForceGT710-SL-1GD5; SX632CR-400W, Монітор 23,8" IPS, кeyboard, mouse. (2019 р.) – 1 шт., системний блок  

Celeron 3,2 Ghz  DDR 2GB, 150HDD, Монітор 18,5" TFT, кeyboard, mouse.-15 шт. (2011р.), системний блок HP P8500, 3,16 Ghz, DDR 8GB, 500GB 

HDD, Монітор 2х 19" TFT, кeyboard, mouse. (2014 рік) – 12 шт., проектор BENQMX507 (2016 р.) -1 шт., маршрутизатор TP-Link  ARCHER C60 

AC1350, 4xFE LAN, 1xFE  WAN – 1 шт. 
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Програмне забезпечення:  

Visual Studio IDE, Freeware license (https://visualstudio.microsoft.com/ru/free-developer-offers/ ) 

SWISH, Freeware license (https://swish.swi-prolog.org/example/prolog_tutorials.swinb 

 

 

https://visualstudio.microsoft.com/ru/free-developer-offers/
https://swish.swi-prolog.org/example/prolog_tutorials.swinb

