
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   Системний аналіз та проектування інформаційних систем 
                                                                                                  (назва дисципліни) 

 

2. Тип  основна  

 

3. Обсяг: 
Кредитів ECTS Годин 

За видами занять: 

Лекцій Семінар 
Практичних 

занять 

Лабораторних 

занять 

Самостійна 

підготовка 

10 300 64 - 64 - 172 

4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Освітні 

компоненти, які 

передують 

вивченню 

Ділові комунікації, Основи системного аналізу, Пакети прикладних програм системного аналізу 

Освітні 

компоненти для 

яких є базовою 

Автоматизація управління бізнес процесами 

Кваліфікаційна робота бакалавра 

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців: 

Компетенції відповідно до ООП 

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

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. 

Компетенції відповідно до вимог роботодавців 

1. Знати класифікацію та життєвий цикл систем 

2. Застосовувати системний підхід до аналізу об’єкту комп’ютеризації 

3. Знати терміни та методологію формального опису систем IDEF, DFD 

4. Розробляти морфологічну модель системи 

5. Знати методи системного аналізу для розв’язання проблемних ситуацій 

6. Розробляти функціональну модель системи у стандарті методології IDEF 

7. Знати методики проектування та розробки інформаційних систем 

8. Розробляти інформаційну модель системи у стандарті DFD 

9. Знати основні визначення теорії систем та системного аналізу 

10. Застосовувати методи системного аналізу для розв’язання проблемних ситуацій 

11. Проводити проектування інформаційних систем. 

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 19. Уміти проводити системний аналіз предметної області, аналіз бізнес-процесів підприємства; виконувати розробку математичних моделей 

інформаційних систем підприємства; виконувати об'єктно-орієнтовану декомпозицію та об'єктно-орієнтований аналіз предметної області, оцінку 

економічних показників. 

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 

 

Лекція 1 
Основні поняття теорії 

систем та їх класифікація 

Основні поняття теорії 

систем та їх класифікацію 
 

http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

Лекція 2 
Загальна методологія 

системного аналізу 

Ключові особливості 

застосування методології 

системного аналізу 

 
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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Лекція 3 

Метод мозкового 

штурму, Дельфі, 

синектики 

Методи системного аналізу 

для розв’язання проблемних 

ситуацій 

 
http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

Лекція 4 
Теорія розв’язку 

винахідницьких задач 

Методи системного аналізу 

для розв’язання проблемних 

ситуацій 

 
http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

Практичне 

заняття 1 
Властивості систем  

Визначати властивості 

систем різного характеру 

та призначення 

http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

Практичне 

заняття 2 

Види ресурсів та зв’язків 

в системах 
 

Визначати види ресурсів та 

зв’язків в системах різного 

характеру та призначення 

http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

Практичне 

заняття 3 
Класифікація систем  

Визначати належність до 

певного класу систем на 

основі властивостей 

системи 

http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

Практичне 

заняття 4 

Загальна методологія 

системного аналізу 
 

Застосовувати системний 

підхід до аналізу об’єкту 

комп’ютеризації 

http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

Практичне 

заняття 5 

Метод мозкового 

штурму. Дельфійский 

метод 

 

Застосовувати метод 

мозкового штурму для 

аналізу проблемної 

ситуації. Використовувати 

Дельфійський метод для 

оцінки варіантів. 

http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

Практичне 

заняття 6 

Метод синектики. Теорія 

розв’язку 

винахідницьких задач 

 
Застосовувати метод 

синектики. 

http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

Самостійна 

робота 

1. Властивості систем 

2. Види ресурсів та 

зв’язків у системах 

3. Класифікація систем 

 

Основні поняття теорії 

систем та їх класифікацію 

Ключові особливості 

застосування методології 

системного аналізу 

Методи системного аналізу 

для розв’язання проблемних 

ситуацій 

Визначати властивості 

систем різного характеру 

та призначення 

Визначати види ресурсів та 

зв’язків в системах різного 

характеру та призначення 

Визначати належність до 

певного класу систем на 

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/
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/
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 системного аналізу 

для розв’язання проблемних 

ситуацій 

основі властивостей 

системи 

Розділ 2 

 Лекція 5 
Загальна характеристика 

морфологічної моделі 

Поняття морфологічної 

моделі. 

Принципи побудови 

морфологічної моделі та 

нотації її відображення 

 
http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

 Лекція 6 
Основні типи 

організаційних структур 

Поняття організаційної 

структури. 

Основні типи організаційних 

структур 

 
http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

 Лекція 7 
Основи методології 

IDEF0 

Поняття функціональної 

моделі. 

Особливості використання 

та основні положення 

методології IDEF0 

 
http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

 Лекція 8 Методологія IDEF3 

Особливості використання 

та основні положення 

методології IDEF3 

 
http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

 Лекція 9 

Інформаційна модель 

DFD в нотації Гейне-

Сарсона 

Особливості використання 

та опису інформаційної 

моделі DFD в нотації Гейне-

Сарсона 

 
http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

 
Практичне 

заняття 7-10 

Розробка морфологічної 

моделі системи 
 

Будувати морфологічні 

моделі систем різного 

призначення. 

http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

 
Практичне 

заняття 11-14 

Розробка функціональної 

моделі системи 
 

Будувати функціональні 

моделі систем різного 

призначення. 

http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

 
Практичне 

заняття 15-18 

Розробка інформаційної 

моделі системи 
 

Будувати інформаційні 

моделі систем різного 

призначення. 

http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

 
Самостійна 

робота 

1. Загальна методологія 

системного аналізу 

Поняття морфологічної 

моделі. 

Будувати морфологічні 

моделі систем різного 

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/
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/
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. Метод мозкового 

штурму. Дельфійский 

метод 

3. Метод синектики. 

Теорія розв’язку 

винахідницьких задач 

4. Розробка 

морфологічної моделі 

системи 

5. Розробка 

функціональної 

моделі системи 

6. Розробка 

інформаційної моделі 

системи 

 

 

Принципи побудови 

морфологічної моделі та 

нотації її відображення 

Поняття організаційної 

структури. 

Основні типи організаційних 

структур 

Поняття функціональної 

моделі. 

Особливості використання 

та основні положення 

методології IDEF0 

Особливості використання 

та основні положення 

методології IDEF3 

Особливості використання 

та опису інформаційної 

моделі DFD в нотації Гейне-

Сарсона 

призначення. 

Будувати функціональні 

моделі систем різного 

призначення. 

Будувати інформаційні 

моделі систем різного 

призначення. 

Розділ 3 

 Лекція 10 

Визначення та 

класифікація 

інформаційних систем 

Поняття інформаційної 

системи.  

Ключові особливості 

інформаційних систем. 

Види інформаційних систем. 

 
http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

 Лекція 11 
Життєвий цикл 

інформаційної системи 

Моделі життєвого циклу 

інформаційної системи. 
 

http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

 Лекція 12 
Формування вимог до 

інформаційної системи 

Особливості формування 

вимог до інформаційних 

систем різного призначення. 

 
http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

 Лекція 13 

Основні стадії 

проектування 

інформаційної системи 

Зміст та особливості 

основних етапів 

проектування інформаційних 

систем. 

Супроводжуюча 

документація. 

 
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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 Лекція 14 

Проектування 

інформаційного 

забезпечення 

Поняття інформаційного 

забезпечення. 

Етапи проектування 

інформаційного 

забезпечення. Ключові 

артефакти. 

 
http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

 Лекція 15 
Класифікатори керуючої 

інформації 

Методи кодування 

інформації при створенні 

класифікаторів. 

Особливості побудови 

класифікаторів керуючої 

інформації. 

 
http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

 Лекція 16 

Проектування 

інформаційних 

повідомлень 

Підходи до уніфікації 

інформації. 

Методики проектування 

вхідних та вихідних 

інформаційних повідомлень  

 
http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

 Лекція 17 
Проектування зв’язку 

користувача з ІС 

Методи визначення 

технічних, ергономічних, 

функціональних та юзабіліті 

вимог до засобів зв’язку 

користувача з 

інформаційною  системою 

 
http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

 Лекція 18 

Впровадження, 

супроводження та 

модернiзацiя IС 

Основні етапи 

впровадження, 

супроводження та 

модернізації інформаційних 

систем. 

Ключові артефакти. 

 
http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

 
Практичне 

заняття 19-20 

Поняття проектування 

інформаційних систем 

 

Визначати ключові етапи 

проекту з розробки ІС. 

Розробляти план по роботі 

над проектом ІС. 

 

http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

 
Практичне 

заняття 21-23 

Розробка технічного 

завдання на ІС 
 

Складати технічне 

завдання на розробку 

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/
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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інформаційної системи із 

використанням різних 

стандартів та методологій. 

 
Практичне 

заняття 24-30 

Розробка технічного 

проекту ІС 

 

Розробляти технічний 

проект інформаційної 

системи з урахуванням 

обмежень та вимог 

технічного завдання. 

http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

 
Практичне 

заняття 31-32 

Впровадження та 

супроводження ІС 

 

Розробляти заходи із 

впровадження та 

супроводу ІС. 

Визначати вимоги до 

кількості та кваліфікації 

персоналу. 

http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

 
Самостійна 

робота  

1. Поняття 

проектування 

інформаційних 

систем 

2. Розробка технічного 

завдання на ІС 

3. Розробка технічного 

проекту ІС 

4. Впровадження та 

супроводження ІС 

Моделі життєвого циклу 

інформаційної системи. 

Зміст та особливості 

основних етапів 

проектування інформаційних 

систем. 

Методи визначення 

технічних, ергономічних, 

функціональних та юзабіліті 

вимог до засобів зв’язку 

користувача з 

інформаційною  системою. 

Основні етапи 

впровадження, 

супроводження та 

модернізації інформаційних 

систем. 

Визначати ключові етапи 

проекту з розробки ІС. 

Розробляти план по роботі 

над проектом ІС. 

Складати технічне 

завдання на розробку 

інформаційної системи із 

використанням різних 

стандартів та методологій. 

Розробляти технічний 

проект інформаційної 

системи з урахуванням 

обмежень та вимог 

технічного завдання. 

Розробляти заходи із 

впровадження та 

супроводу ІС. 

Визначати вимоги до 

кількості та кваліфікації 

персоналу. 

http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

8. Мова вивчення освітньої компоненти 

українська 

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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9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти 

Dwyer B. Systems Analysis and Synthesis: Bridging Computer Science and Information Technology. Morgan Kaufmann, 2016. — 489 p. 

Gould Howard. Systems Analysis and Design. Bookboon, 2016. — 147 p. 

Недашківський О.Л. Планування та проектування інформаційних систем / О.Л. Недашківський. – К.: ДУТ, 2015. – 218с 

Лямец В.И. Основы общей теории систем и системный анализ / В.И. Лямец, В. И. Успаленко. – Харьков : БУРУН и К ; Киев : КНТ, 2015. – 304 с. 

Лямец В.И. Практикум по учебной дисциплине «Системный анализ» / В.И. Лямец, В. И. Успаленко. – Харьков : БУРУН и К, 2015. – 94 с. 

Introduction to IDEF0/3 for Business Process Modelling.[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://businessprocessagility.com/wp-

content/uploads/2015/06/IDEF03-guidebook.pdf 

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою 

Залік, екзамен, курсова робота 

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. 

Програмне забезпечення:  

Dia Diagram Editor, Freeware license (http://dia-installer.de/) 

Free online diagram software (https://www.draw.io/) 

ARIS Express, Freeware license (https://www.ariscommunity.com/aris-express/download ) 

 

http://businessprocessagility.com/wp-content/uploads/2015/06/IDEF03-guidebook.pdf
http://businessprocessagility.com/wp-content/uploads/2015/06/IDEF03-guidebook.pdf
http://dia-installer.de/
https://www.draw.io/
https://www.ariscommunity.com/aris-express/download

