
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   Іноземна мова професійного спрямування для дисципліни «Аналіз вимог до 

інформаційних систем» 
                                                                                                  (назва дисципліни) 

 

2. Тип  вибіркова                                                                                                                                                                                

 

3. Обсяг: 
Кредитів ECTS Годин 

За видами занять: 

Лекцій Семінар 
Практичних 

занять 

Лабораторних 

занять 

Самостійна 

підготовка 

5 150 18  18 18 96 

4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Освітні 

компоненти, які 

передують 

вивченню 

1. Основи системного аналізу 

2. Пакети прикладних програм системного аналізу 

 

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 

ПК1.  Здатність використовувати системний аналіз в якості сучасної міждисциплінарної  методології, яка заснована на  сучасних інформаційних 

технологіях  та прикладних математичних методах і орієнтована на вирішення задач аналізу і синтезу інформаційних, технічних, економічних, 

соціальних, екологічних та інших складних систем. 

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. 

ПК16. Здатність до систематизації інформації про проект та дані інформаційної системи із використанням існуючих математичних методів та 
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графічних нотацій 

ПК18. Здатність комплексного бачення діяльності, що призводить до успішного управління проектами, розуміння та здатність до визначення 

критичних для проекту процесів 

ЗК 3.  Здатність розробляти проекти 

ЗК 5.  Здатність генерувати нові ідеї  й нестандартні підходи до їх реалізації (креативність). 

ЗК 7.  Здатність фахово аналізувати інформацію, оцінювати повноту та можливості її використання 

Компетенції відповідно до вимог роботодавців 

1. Аналітичне мислення і вміння систематизувати інформацію. 

2. Знання класифікації вимог та їх характеристик. 

3. Вміння збирати вимоги з різних джерел, навички інтерв'ювання замовників, уміння взаємодіяти з замовниками та експертами предметних 

областей (організація, ведення та протоколювання нарад). 

4. Виявлення і формалізація вимог клієнтів. 

5. Аналіз та опис вимог до зміни існуючої конфігурації системи для автоматизації бізнес-процесів. 

6. Вміння аналізувати вимоги для контролю їх якості. 

7. Визначення, відстеження та оцінка можливих змін вимог, визначення розривів між типовими продуктом та вимогами клієнта. 

8. Навички документування вимог - постановка завдань на розробку/доопрацювання інформаційних систем. 

9. Навички узгодження вимог із зацікавленими особами. 

6. Результати навчання відповідно до ОПП 

ПРН 18. Уміти аналізувати організаційне оточення, існуючі системи, синтезувати вимоги до системи; обробляти отримані результати, 

аналізувати, осмислювати та подавати їх, обґрунтовувати запропоновані рішення на сучасному науково-технічному рівні;  приймати рішення в 

контексті управління ІТ-проектами, моделювання систем, здійснення системного аналізу об’єктів інформатизації; застосовувати математичні 

методи обґрунтування та прийняття управлінських і технічних рішень, адекватних умовам, в яких функціонують об’єкти інформатизації. 

ПРН 20. Знати задачі, функції та вимоги до інформаційних систем, видів інформаційних систем; стандартів проектування інформаційних систем 

та оформлення проектної документації; системного підходу до проектування інформаційних систем, топології та архітектури інформаційних 

систем; структурної, об'єктно-орієнтованої та типової технології проектування; моделей даних та моделей процесів; стандарту UML, інтерфейсів 

інформаційних систем; технології комп'ютерного проектування на основі стандартів IDEF, DFD, ERD. 

7. План вивчення освітньої компоненти 

Змістовний 

розділ  
Вид заняття Тема  Знати Вміти  

План 

заняття 

Лекція, 

методична 

розробка 

Розділ 1. Поняття та типи вимог до інформаційних систем 

 Лекція 1 

Роль вимог в задачах 

розробки та 

впровадження 

інформаційних систем 

1. Ключові характеристики 

інформаційних систем, 

значущі для процесу їх 

розробки та 

впровадження 

 
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/
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2. Класифікацію 

інформаційних систем за 

різними ознаками 

Лекція 2 

Поняття вимог до 

інформаційної системи. 

Класифікація вимог. 

Характеристики вимог 

1. Визначення терміну 

«вимога до 

інформаційної системи» з 

точки зору різних 

методологій та 

стандартів 

2. Класифікацію вимог 

3. Загальні характеристики 

вимог та  властивості 

якісних вимог 

4. Метрики оцінки вимог 

 
http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

Лекція 3 

Основні положення 

інженерії вимог до 

інформаційних систем. 

1. Ключові етапи та процеси 

інженерії вимог до 

інформаційних систем 

 

http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

Практичне 

заняття 1 

Визначення 

характеристик 

інформаційних систем 

 

1. Визначати 

характеристики 

інформаційних систем 

http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

Практичне 

заняття 2 

Визначення атрибутів 

вимог 
 

1. Визначати 

характеристики вимог. 

  

Практичне 

заняття 3 

Систематизація вимог 

 

1. Визначати тип та рівень 

вимоги 

2. Визначати 

характеристики вимог 

та систематизувати їх 

3. Визначати та 

виправляти неякісні 

вимоги 

  

Лабораторне 

заняття 1-3 

Визначення атрибутів 

вимог 

 

1. Визначати 

характеристики вимог. 

2. Визначати та 

виправляти неякісні 

вимоги 

  

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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Самостійна 

роббота 

Поняття інформаційної 

системи. Класифікація 

ІС. 

Основні положення 

інженерії вимог 

інформаційних систем. 

Класифікація вимог до 

інформаційних систем. 

Характеристики вимог до 

інформаційних систем 

Ключові характеристики 

інформаційних систем, 

значущі для процесу їх 

розробки та впровадження 

Класифікацію 

інформаційних систем за 

різними ознаками 

інформаційної системи» з 

точки зору різних 

метолодогій та стандартів 

Класифікацію вимог 

Загальні характеристики 

вимог та  властивості 

якісних вимог 

Метрики оцінки вимог 

Ключові етапи та процеси 

інженерії вимог до 

інформаційних систем 

Визначати характеристики 

інформаційних систем 

Визначати тип та рівень 

вимоги 

Визначати характеристики 

вимог та систематизувати 

їх 

Визначати та виправляти 

неякісні вимоги 

Працювати з вимогами 

відповідно до стандартів 

розробки інформаційних 

систем 

  

Розділ 2. Практики витягання вимог до інформаційних систем 

 Лекція 4 

Загальні підходи до 

виявлення вимог. 

Формальні методи 

виявлення вимог. 

1. Методи ідентифікації 

зацікавлених осіб 

(stakeholders) 

2. Загальні підходи до 

виявлення вимог 

3. Формальні методи 

виявлення вимог, 

особливості їх 

застосування, переваги і 

недоліки методів 

 

http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

 Лекція 5 

Виявлення вимог із 

використанням методів 

типового проектування 

інформаційних систем. 

1. Класи типових проектних 

рішень 

2. Методи та підходи до 

типового проектування 

інформаційних систем 

 

http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

 Лекція 6 
Моделювання та 

прототипування вимог. 

1. Графічні методи 

моделювання та 
 

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/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
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Методи діаграм. пртотипування вимог до 

інформаційних систем 

 
Практичне 

заняття 4-6 

Виявлення вимог 

 

1. Визначати список 

зацікавлених осіб та їх 

впливів на 

інформаційну систему 

2. Визначати проблеми 

виявлення вимог та 

виправляти їх 

3. Організовувати роботу 

з кінцевими 

користувачами та 

спонсорами по 

виявленню вимог 

4. Застосовувати 

формальні методи 

виявлення вимог в 

процесі проектування 

нової чи модернізації 

існуючої інформаційної 

системи 

5. Застосовувати методи 

зниження ефекту 

прив’язки при 

формуванні вимог 

http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

 
Лабораторне 

заняття 4-6 

Моделювання та 

прототипування вимог. 

 

1. Застосовувати методи 

типового проектування 

при розробці різних 

інформаційних систем 

2. Будувати діаграми UML 

для визначення вимог 

3. Будувати діаграми 

Ішекави для визначення 

зв’язків вимог 

4. Створювати 

ілюстровані сценарії 

  

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

інформаційних систем 

5. Проводити графічне 

ранжування вимог із 

використанням діаграми 

Парето 

6. Проводити 

функціональний аналіз 

вимог із виристанням 

методології IDEF0 

 
Самостійна 

робота 

1. Загальні підходи до 

виявлення вимог. 

2. Типове проектування 

інформаційних 

систем  

3. Формальні методи 

виявлення вимог. 

4. Методи діаграм. 

5. Розширений аналіз 

вимог. Моделювання 

та прототипування 

1. Методи ідентифікації 

зацікавлених осіб 

(stakeholders) 

2. Загальні підходи до 

виявлення вимог 

3. Формальні методи 

виявлення вимог, 

особливості їх 

застосування, переваги і 

недоліки методів 

4. Класи типових проектних 

рішень 

5. Методи та підходи до 

типового проектування 

інформаційних систем 

6. Графічні методи 

моделювання та 

пртотипування вимог до 

інформаційних систем 

7.  

1. Застосовувати методи 

типового проектування 

при розробці різних 

інформаційних систем 

2. Будувати діаграми 

UML для визначення 

вимог 

3. Будувати діаграми 

Ішекави для визначення 

зв’язків вимог 

4. Створювати 

ілюстровані сценарії 

прототипів 

інформаційних систем 

5. Проводити графічне 

ранжування вимог із 

використанням 

діаграми Парето 

6. Проводити 

функціональний аналіз 

вимог із виристанням 

методології IDEF0 

http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

Розділ 3. Специфікація та документування вимог до інформаційних систем. Аналіз та узгодження вимог до інформаційних систем 

 Лекція 7 

Специфікація та 

документування вимог до 

інформаційних систем 

1. Мови та стандарти 

написання специфікації 

вимог до інформаційних 

 

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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систем 

 Лекція 8 

Аналіз та узгодження 

вимог до інформаційних 

систем 

1. Типові проблеми аналізу 

та узгодження вимог та 

засоби усунення проблем 

2. Методи та засоби 

перевірки вимог 

 

http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

 Лекція 9 

Управління вимогами та 

інструментальна 

підтримка 

1. Основи управління 

вимогами 

2. Інструментальні засоби 

підтримки процесів 

управляння вимогами 

3. Особливості роботи з 

вимогами при 

використанні методології 

Аgile 

 

http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

 
Практичне 

заняття 7-9 

Специфікація вимог  1. Обирати нотацію опису 

вимог відповідно до 

характерситик 

інформаційної системи 

2. Складати технічне 

завдання або бріф до 

розробки чи 

модифікації 

інформаційної системи 

3. Описувати можливості 

системи у вигляді 

користувальницьких 

історій 

http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

 
Лабораторне 

заняття 7-9 

Управління вимогами та 

інструментальна 

підтримка 

 1. Визначати джерела 

виникнення вимог, 

відповідальних за 

виконання осіб та 

зв’язок вимог з іншими 

вимогами та 

артефактами 

інформаційної системи 

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/
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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2. Відстежувати зміни у 

вимогах 

3. Визначати пріоритети 

вимог 

4. Визначати ризики та 

узгоджувати 

характеристики вимог у 

відповідності до 

ризиків 

5. Застосовувати 

інструментальні засоби 

підтримки процесів 

роботи з вимогами: 

засоби специфікації та 

документування вимог 

(Word, Excel, Visio, 

Draw.io), системи 

підтримки колективної 

розробки (Git, TFS), 

хмарні сервіси для 

розміщення 

документації проекту 

6. Застосовувати Scrum та 

Kanban дошки для 

візуалізації та 

управління вимогами в 

Аgile-процесах 

 
Самостійна 

робота 

1. Типові проблеми 

ситуації процесу 

формування та оцінки 

вимог. 

2. Багатозначність 

вимог. «Золотіння» 

продукту. Мінімальна 

специфікація.  

3. Методи та засоби 

1. Типові проблеми аналізу 

та узгодження вимог та 

засоби усунення проблем 

2. Методи та засоби 

перевірки вимог 

1. Виявляти проблемні 

ситуації в процесах 

роботи з вимогами та 

усувати їх 

2. Визначати мінімальний 

обсяг необхідних вимог 

3. Застосовувати існуючі 

методи та засоби 

перевірки вимог, 

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/
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перевірки вимог: 

неофіційний перегляд 

вимог, інспекції, 

використання 

тестових сценаріїв, 

критерії 

прийнятності. 

4. Верифікація і 

валідація. 

проводити валідацію та 

верифікацію вимог 

8. Мова вивчення освітньої компоненти 

Англійська, українська 

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти 

1. Fayad Mohamed. Stable Analysis Patterns for Systems. Auerbach Publications, 2017. — 340 p. 

2. Osis J., Donins U. Topological UML Modeling: An Improved Approach for Domain Modeling and Software Development. Elsevier, 2017. — 259 p. 

3. IEEE Std 1012-2016 IEEE Standard for System, Software, and Hardware Verification and Validation. IEEE Std 1012™-2016/ 

4. IIBA. A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge (BABOK 3.0). IIBA, 2015. — 502 p. 

5. IIBA. The Agile Extension to the BABOK Guide. Version 2.0. — International Institute of Business Analysis and Agile Alliance, 2017. — 147 p. 

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою 

Іспит 

11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти 

Комп’ютерна лабораторія кафедри СА ауд. 205, 

Draw.io, Miro, Trello 

 

 


