
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану
освітньо-професійної програми Інформаційні системи та технології

                                                                                             (назва)

Освітнього рівня  бакалавр 

Спеціальності        122 Комп'ютерні науки та інформаційні технології

Галузь знань          12 Інформаційні технології

1. Назва освітньої компоненти   Моделювання інформаційних систем
                                                                         (назва дисципліни)

2. Тип  основна, вибіркова (вказати): основна                                                                                                                                          

3. Обсяг:
Кредитів ECTS Годин

За видами занять:

Лекцій Семінар
Практичних

занять
Лабораторних

занять
Самостійна
підготовка

10 300 24 (12/12) - 24 (14/10) 28(14/14) 224
4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі

Освітні
компоненти, які

передують
вивченню

1. Архітектура інформаційних систем.
2. Моделювання даних.
3. Програмування С++.

Освітні
компоненти для
яких є базовою

-

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців:
Компетенції відповідно до ООП

ПП8. Здатність  самостійно  оволодівати  новітніми  методами,  засобами,  інструментами  проектування  інформаційних  систем;  здатність
формулювати перспективні ідеї щодо проектування інформаційних систем, та обґрунтовувати рішення, що приймаються. 

Компетенції відповідно до вимог роботодавців
1. Вміння розробляти ТЗ для побудови інформаційних систем (в частині ІТ-інфраструктури).

2. Вміння працювати в середовищі MatLab, Rational Rose.



3. Вміння працювати з електронними довідниками і базами даних.
4. Вміння працювати із спеціалізованим програмним забезпеченням.

Результати навчання відповідно до ОПП
ПРН 2. Здатність використовувати знання з основних фундаментальних, природничих та загально-інженерних дисциплін, а також системного
аналізу, моделювання систем, теорії алгоритмів та дискретної математики при розв’язанні типових задач, проектуванні та використанні ІСТ. 
ПРН 8. Здатність  брати участь у проектуванні ІСТ, мати базові знання зі змісту і правил оформлення проектних матеріалів, знати склад та
послідовність виконання проектних робіт з урахуванням вимог відповідних нормативно-правових документів.   
ПРН 13. Здатність до застосування теоретичних та методологічних основ моделювання, набуття практичних навичок імітаційного моделювання
складних систем, технологій 3D. 

7. План вивчення освітньої компоненти

Змістовний
розділ 

Вид
заняття

Тема Знати Вміти План заняття
Лекція,

методична
розробка

Розділ 1-2. Принципи моделювання систем. Методи імітаційних експериментів.

Лекція 1

Тема: Загальні 
принципи
моделювання 
систем. Загальні 
поняття моделі та 
моделювання.

Загальні поняття моделі та
моделювання 
класифікацію моделей, 
структуру моделей.

Будувати логічні моделі.
Формувати математичні

моделі.. 

1. Загальні поняття 
моделі та 
моделювання;
2. Класифікація 
моделей, структура 
моделей;
3. Моделювання 
компонентів системи.

http://dl.dut.edu
.ua/course/view

.php?id=2869     

Лекція 2

Тема: Моделювання 
надійності.
З`єднання в 
інформаційних 
мережах.

Застосовувати сучасні 
методи та засоби 
автоматизованого аналізу і
систематизації наукових 
даних.

 Розраховувати  аналітичні
вирази імовірності, 
будувати інформаційну 
мережу, графи і матреці 
суміжності.

1. Побудова 
транспортної мережі;
2. Побудова графу і 
матриці суміжності 
інформаційної 
мережі;
3. Розрахунок 
аналітичних виразів 
імовірності не 
встановлення 
з’єднання. 

http://dl.dut.edu
.ua/course/view

.php?id=2869     

Лекція 3 Тема: Задачі та 
методи 

Принципи роботи 
апаратно-програмних 

Самостійно здійснювати
розробку математичних

1. Поняття моделі;
2. Способи побудови 

http://dl.dut.edu
.ua/course/view

.php?id=2869     
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моделювання. 

засобів обчислювальної 
техніки, які 
використовують методи 
аналізу сигналів, 
моделювання систем і 
процесів.

моделей з допомогою
засобів графічного

програмування.

моделей;

Лекція 4

Тема: Використання 
доменної системи 
імен для 
моделювання 
інформаційних 
систем

Типи та структуру 
серверів DNS. 
Особливості формування 
доменних імен. 

Налаштовувати сервери 
DNS.

1. 1. Правила 
формування імен.

2. 2. Ієрархічна 
структура системи 
DNS.
3. Типи серверів 
DNS
4. Ключові 
характеристики  
DNS.

http://dl.dut.edu
.ua/course/view

.php?id=2869     

Лекція 5

Тема: Протокол 
динамічної 
конфігурації вузла. 
Протокол передачі 
файлів FTP.

Протоколи DHCP і FTP, їх
структурну схему, режими
роботи.

Конфігурувати DHCP 
сервер, встановлювати 
зв'язок з віддаленим 
комп'ютером 
користуючись протоколом
FTP.

1. 1. Опції DHCP
2. 2. Режими DHCP 
3. 3. Структура 

протоколу
4. 4. Принципи роботи 

DHCP.
5. Взаємодія клієнт і 
сервера за 
протоколом FTP.

http://dl.dut.edu
.ua/course/view

.php?id=2869     

Лекція 6 Тема: Фізичні і 
віртуальні канали 
зв’язку.

Види 
брандмауерів і 
віртуальних 
приватних мереж 

Засоби забезпеченні 
безпеки в 
загальнодоступних 
мережах типу Інтернет

5. 1. Організація 
«фізичної лінії» або 
«каналу другого 
рівня, L2»

6. 2. Віртуальні канали 
та побудовані на них 
приватні мережі VPN

http://dl.dut.edu
.ua/course/view

.php?id=2869     
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7. 3. Розгортання «L3 
VPN»

Практич-
не

заняття 1

Тема: Основні 
функції системи 
комп’ютерної 
математики – 
математичною 
матричною 
лабораторією 
MATLAB.

Синтезувати та 
аналізувати математичні 
моделі систем рухомого 
зв’язку з використанням 
сучасного програмного 
забезпечення.

Працювати з основами 
сучасних технологій в 
системах системою 
комп’ютерної математики.

1. 1. Знайомство із 
програмою MatLab. 

2. 2. Вивчення 
особливості 
використання 
програми MatLab.

http://dl.dut.edu
.ua/course/view

.php?id=2869     

Практич-
не

заняття 2

Тема: Використання 
методу Монте-Карло
для вирішення 
стохастичних 
задач.

Загальні методи 
статистичних випроувань 
та застосування 
стахостичних задач.

Працювати в 
программному середовищі
MATLAB.

1. Ознайомитись з 
методом 
статистичних 
випробувань (метод 
Монте-Карло). 
2. Ознайомитись із 
застосуванням для 
вирішення 
стохастичних задач.

http://dl.dut.edu
.ua/course/view

.php?id=2869     

Практич-
не

заняття 3

Тема: Моделювання 
по особливих станах.

Застосування сучасних 
методів та засобів 
автоматизованого аналізу і
систематизації наукових 
даних.

Реалізовувати алгоритми 
управління
модельним часом по
особливих станах.

1. Ознайомитися і 
програмно
реалізувати 
алгоритми 
управління 
модельним часом по 
особливих станах.

http://dl.dut.edu
.ua/course/view

.php?id=2869     

Практич-
не

заняття 4
Тема: Планування 
модельних 
експериментів.

Методи стратегічного 
планування

Досліджувати роботу 
системи у
всіх режимах, для всіх 
можливих поєднань
зовнішніх і внутрішніх 
параметрів і
повторювати кожен 
експеримент по
декілька разів.

1. 1. Планування 
модельних та 
імітаційних 
експериментів.
2. Методи 
стратегічного 
планування.

http://dl.dut.edu
.ua/course/view

.php?id=2869     
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Практич-
не

заняття 5

Тема: Ієрархічна 
розподілена система 
перетворення імені 
хоста в IP-адресу.

Типи та структуру 
серверів DNS. 
Особливості формування 
доменних імен. 

Налаштовувати сервери 
DNS.

1. 1. Перетворення 
хостових імен в ІР-
адресу.

3. 2. Ієрархічна 
структура системи 
DNS.

2.

http://dl.dut.edu
.ua/course/view

.php?id=2869     

Практичн
е заняття

6

Тема: Протокол 
динамічної 
конфігурації вузла.

Протокол DHCP , його 
структурну схему, режими
роботи.

Конфігурувати DHCP 
сервер. 

8. 1. Опції DHCP
9. 2. Режими DHCP 
10.3. Структура 

протоколу
11.4. Принципи роботи 

DHCP.

http://dl.dut.edu
.ua/course/view

.php?id=2869     

Практичн
е заняття

7

Тема: Роль 
брандмауерів і 
віртуальних 
приватних мереж 
VPN в забезпеченні
безпеки в 
загальнодоступних
мережах типу 
Інтернет

Види 
брандмауерів і 
віртуальних 
приватних мереж 

Засоби забезпеченні 
безпеки в 
загальнодоступних 
мережах типу Інтернет

1. Опції брандмауерів
2. Рівень моделі 
OSI
3. Віртуальні мережі 
VPN

http://dl.dut.edu
.ua/course/view

.php?id=2869     

Лабора-
торне

заняття 1

Вивчення 
особливостей 
використання 
програми MATLAB 
для моделювання 
інформаційних 
систем

Синтезувати та 
аналізувати математичні 
моделі систем рухомого 
зв’язку з використанням 
сучасного програмного 
забезпечення.

Працювати з основами 
сучасних технологій в 
системах системою 
комп’ютерної математики.

3. 1. Знайомство із 
програмою MatLab. 

4. 2. Вивчення 
особливості 
використання 
програми MatLab.

http://dl.dut.edu
.ua/course/view

.php?id=2869     

Лабора-
торне

заняття 2

Методи 
статистичних 
випробувань та їх 
використання для 

Загальні методи 
статистичних випроувань 
та застосування 
стахостичних задач.

Працювати в 
программному середовищі
MATLAB.

1. Ознайомитись з 
методом 
статистичних 
випробувань (метод 
Монте-Карло). 

http://dl.dut.edu
.ua/course/view

.php?id=2869     
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вирішення 
стохастичних та 
детермінованих 
задач

2. Ознайомитись із 
застосуванням для 
вирішення 
стохастичних задач.

Лабора-
торне

заняття 3

Методи управління 
модельним часом: 
моделювання з 
постійним кроком і 
по особливих станах.

Застосування сучасних 
методів та засобів 
автоматизованого аналізу і
систематизації наукових 
даних.

Реалізовувати алгоритми 
управління
модельним часом по
особливих станах.

1. Ознайомитися і 
програмно
реалізувати 
алгоритми 
управління 
модельним часом по 
особливих станах.

http://dl.dut.edu
.ua/course/view

.php?id=2869     

Лабора-
торне

заняття 4

Стратегічне 
планування 
модельного 
експерименту 

Методи стратегічного 
планування

Досліджувати роботу 
системи у
всіх режимах, для всіх 
можливих поєднань
зовнішніх і внутрішніх 
параметрів і
повторювати кожен 
експеримент по
декілька разів.

2. 1. Планування 
модельних та 
імітаційних 
експериментів.
2. Методи 
стратегічного 
планування.

http://dl.dut.edu
.ua/course/view

.php?id=2869     

Лабора-
торне

заняття 5

Перетворення 
доменних імен в IP-
адреси і навпаки.

Типи та структуру 
серверів DNS. 
Особливості формування 
доменних імен. 

Налаштовувати сервери 
DNS.

3. 1. Перетворення 
хостових імен в ІР-
адресу.

4. 2. Ієрархічна 
структура системи 
DNS.

4.

http://dl.dut.edu
.ua/course/view

.php?id=2869     

Лабора-
торне

заняття 6

Протокол 
динамічної 
конфігурації вузла.

Протокол DHCP , його 
структурну схему, режими
роботи.

Конфігурувати DHCP 
сервер. 

12.1. Опції DHCP
13.2. Режими DHCP 
14.3. Структура 

протоколу
15.4. Принципи роботи 

DHCP.

http://dl.dut.edu
.ua/course/view

.php?id=2869     
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Лабора-
торне

заняття 7

Організація каналів 
зв’язку L2 і L3 VPN

Види 
брандмауерів і 
віртуальних 
приватних мереж 

Засоби забезпеченні 
безпеки в 
загальнодоступних 
мережах типу Інтернет

1. Опції брандмауерів
2. Рівень моделі 
OSI
3. Віртуальні мережі 
VPN

http://dl.dut.edu
.ua/course/view

.php?id=2869     

Самос-
тійна

робота

Тема 1. Системний 
підхід до побудови 
моделей 

Характеристики 
функціонування системи.

Формування опису 
системи.

Тема 2. 
Ідентифікація закону
розподілу

Закони розподілу. Визначати закон 
розподілу відповідно до 
обраної системи.

Тема 3. 
Апроксимація 
функціональної 
залежності.

 Принципи апроксимації.
Формувати 
функціональну залежність
обраної системи. 

Тема 4. Генератори 
випадкових величин.

Способи генерування 
випадкових величин.
. 

Генерувати випадкові 
величини на основі 
рекурсивних формул.

Тема 5. Алгоритми 
імітації процесів 
функціонування 
дискретних систем.

Принцип побудови 
алгоритму імітації 
системи.

Будувати алгоритм 
імітації системи.

Тема 6. Імітаційне 
моделювання мережі
масового 
обслуговування.

Мережеву імітаційну 
модель.

Моделювати систему 
масового обслуговування.

Розділ 3-4. 
Лекція 1 Тема 1. Основи 

об'єктно-
орієнтованого 
підходу до аналізу й 
проєктуванню 
інформаційних 

Основи об'єктно-
орієнтованого підходу до 
аналізу й проєктуванню 
інформаційних систем. 

 http://dl.dut.edu
.ua/course/view
.php?id=2869     

http://dl.dut.edu.ua/c
ourse/category.php?i

d=237     
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систем. 

Лекція 2 
Тема 2. Основи 
уніфікованого 
процесу.

Основи уніфікованого 
процесу. http://dl.dut.edu  .ua/course/view  

.php?id=2869     

http://dl.dut.edu.ua/
c  ourse/  

category.php?i
d=23  7     

Лекція 3

Тема 3. 
Використання  
уніфікованої мови 
моделювання uml у 
середовищі rational 
rose для 
проектування 
інформаційних 
систем. 

Використання  
уніфікованої мови 
моделювання uml у 
середовищі rational rose 
для проектування 
інформаційних систем. 

 

http://dl.dut.edu
.ua/course/view

.php?id=2869     

http://dl.dut.edu.ua/c
ourse/category.php?i

d=237     

Лекція 4 

Тема 4. Діаграми 
представлення 
варіантів 
використання. 

Діаграми представлення 
варіантів використання. http://dl.dut.edu

.ua/course/view

.php?id=2869     

http://dl.dut.edu.ua/c
ourse/category.php?i

d=237     

Лекція 5
Тема 5. Діаграми 
логічного 
представлення. 

Діаграми логічного 
представлення. 

 http://dl.dut.edu
.ua/course/view

.php?id=2869     

http://dl.dut.edu.ua/c
ourse/category.php?i

d=237     

Лекція 6 

Тема 6. Діаграми 
представлення 
компонентів і 
діаграми 
представлення 
розміщень. 

Діаграми представлення 
компонентів і діаграми 
представлення розміщень. http://dl.dut.edu

.ua/course/view

.php?id=2869     

http://dl.dut.edu.ua/c
ourse/category.php?i

d=237     

Практичн
е заняття

1

Тема 1. Аналіз 
предметної галузі. 

 Аналіз предметної галузі. http://dl.dut.edu
.ua/course/view

.php?id=2869     

http://dl.dut.edu.ua/c
ourse/category.php?i

d=237     

Практичн
е заняття

2

Тема 2. Написання 
usecases (варіантів 
використання 
системи). 

Написання usecases 
(варіантів 
використання системи). 

http://dl.dut.edu
.ua/course/view

.php?id=2869     

http://dl.dut.edu.ua/c
ourse/category.php?i

d=237     

Практичн
е заняття

3

Тема 3. Побудова 
діаграм варіантів 
використання 

 Побудова діаграм 
варіантів 
використання (usecase 

http://dl.dut.edu
.ua/course/view

.php?id=2869     

http://dl.dut.edu.ua/c
ourse/category.php?i

d=237     
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(usecase diagrams). diagrams)
Практичн
е заняття

4

Тема 4. Побудова 
діаграм взаємодії 
(interaction 
diagrams). 

 Побудова діаграм 
взаємодії 
(interaction diagrams)

http://dl.dut.edu
.ua/course/view

.php?id=2869     

http://dl.dut.edu.ua/c
ourse/category.php?i

d=237     

Практичн
е заняття

5

Тема 5. Побудова 
діаграм класів. 

Побудова діаграм класів http://dl.dut.edu
.ua/course/view

.php?id=2869     

http://dl.dut.edu.ua/c
ourse/category.php?i

d=237     

Практичн
е заняття

6

Тема 6. Діаграми 
станів та переходів. 

Діаграми станів та 
переходів. 

http://dl.dut.edu
.ua/course/view

.php?id=2869     

http://dl.dut.edu.ua/c
ourse/category.php?i

d=237     

Практичн
е заняття

7

Тема 7. Побудова 
діаграм діяльності. 

 Побудова діаграм 
діяльності. 

http://dl.dut.edu
.ua/course/view

.php?id=2869     

http://dl.dut.edu.ua/c
ourse/category.php?i

d=237     

Практичн
е заняття

8

Тема 8. Побудова 
діаграм компонентів
. 

 Побудова діаграм 
компонентів . 

http://dl.dut.edu
.ua/course/view

.php?id=2869     

http://dl.dut.edu.ua/c
ourse/category.php?i

d=237     

Практичн
е заняття

9

Тема 9. Побудова 
діаграм 
впровадження, 
кодогенерація та 
зворотне 
проектування. 

 Побудова діаграм 
впровадження, 
кодогенерація та зворотне 
проектування. 

http://dl.dut.edu
.ua/course/view

.php?id=2869     

http://dl.dut.edu.ua/c
ourse/category.php?i

d=237     

Лаборато
рна

робота 1

Тема 1. 
Налаштування 
інтегрованого 
середовища
CASE-засобу 
проектування 
інформаційних 
систем
Rational Rose. 

 Налаштування 
інтегрованого середовища
CASE-засобу 
проектування 
інформаційних систем
Rational Rose. 

http://dl.dut.edu
.ua/course/view

.php?id=2869     

http://dl.dut.edu.ua/c
ourse/category.php?i

d=237     

Лаборато
рна

робота 2

Тема 2. Побудова 
кооперативної 
діаграми. 

 Побудова кооперативної 
діаграми.

http://dl.dut.edu
.ua/course/view

.php?id=2869     

http://dl.dut.edu.ua/c
ourse/category.php?i

d=237     

Лаборато Тема 3. Побудова  Побудова діаграми класів http://dl.dut.edu http://dl.dut.edu.ua/c
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рна
робота 3

діаграми класів з 
операціями аналізу. 

з операціями аналізу. .ua/course/view

.php?id=2869     
ourse/category.php?i

d=237     

Самостій
на робота 

1.Об'єктно-
орієнтований 
підхід до аналізу 
й проєктуванню 
інформаційних 
систем. 
2. Поняття 
уніфікованого 
процесу.
3. Основи 
уніфікованої 
мови 
моделювання 
UML 2.
4. Основи роботи 
у середовищі 
Rational Rose .
5. Діаграми 
логічного 
представлення. 
6. Діаграми 
представлення 
компонентів і 
діаграми 
представлення 
розміщень.
7. Побудова 
кооперативної 
діаграми. 
8. Побудова 
діаграм 
діяльності. 

1.Об'єктно-орієнтований 
підхід до аналізу й 
проєктуванню 
інформаційних систем. 
2.Структуру,артефакти та

утиліти уніфікованного 
процесу.
3.Призначення мови 

UML 2.
4. Загальні принципи 

роботи в середовищі 
Rational Rose.
5. Діаграми Класів, 

виявлення класів.
6. Типи компонентів, 
визначення деталей 
компонентів.
7. Призначення 
кооперативної діаграми.
8. Призначення діаграм 
діяльності.

1. Здійснювати аналіз та 
проєктування 
інформаційних систем.

2. Порівнювати 
протоколи SNMP та 
CMIP. 

3. Використовувати 
основні елементи 
нотації UML 2. 

4. Працювати в 
середовищі Rational 
Rose  .

5. Працювати із 
класами, пакетами. 

6. Будувати діаграми 
Розміщення. 

7. Будувати діаграми 
Кооперації. 

8. Будувати діаграми 
Діяльності. 

http://dl.dut.edu
.ua/course/view

.php?id=2869     

http://dl.dut.edu.ua/c
ourse/category.php?i

d=237     
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8. Мова вивчення освітньої компоненти
Українська.

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти
1. Соколовський Я. І. Моделювання систем у GPSS WORLD / Я. І. Соколовський, Ю. В. Шабатура, Я. І. Виклюк. – Львів: "Новий світ -2000",

2016.- 288 с.
2. Шаховська Н. Б. Проектування інформаційних систем / Н. Б. Шаховська, В. В. Литвин. – Львів: "Магнолія -2006", 2017. – 380 с.
3. Стеклов В. К. Проектування телекомунікаційних мереж / В. К. Стеклов, Л. Н. Беркман. – Київ, 2002. – 792 с.
4. Заяць В. М. Методи, алгоритми та програмні засоби для моделювання і аналізу динаміки складних об’єктів і систем на основі дискретних

моделей / В. М. Заяць. – Львів: "Новий світ -2000", 2017. – 400 с.
5. Кривуца В. Г. Математичне моделювання телекомунікаційних систем / В. Г. Кривуца, В. В. Барковський, Л. Н. Беркман. – Київ, 2007. – 270

с.
6. Мартин Фаулер, UML. Основы. Третье издание. Краткое руководство по стандартному языку объектного моделирования . – М  –  ООО 

«Вильямс»,  2015 – С. 351 
7. Мацяшек, Лешек А.  Анализ и проектирование информационных систем с помощью UML 2, 3-е изд.: Пер. с англ. – М. : ООО «Вильямс»,

2016. – С. 816.
8. Д. Пайлон, Н. Питмен, UML 2 для программистов , Пер. с англ. – Ст. П. : Питер, 2014. – С. 240.
9. Квартрани Терри, Rational Rose 2000 и UML. Визуальное моделирование. Пер. с англ. – М. : Изд. ДМК,  – С. 175.
10. RATIONAL ROSE® REALTIME CONNEXIS, User Guide, VERSION: 2003.06.00 , PART NUMBER: 800-026115-000, Rational Software 

Corporation. All rights reserved, p. – 370.
11. Практикум з об’єктно-орієнтованих методологій створення комп’ютерних  систем:  Методичні  вказівки  до  виконання практичних  робіт  

для  студентів  напряму  «Комп’ютерні науки» // Укладач В.О. Дегтярьов. – Миколаїв: Видавництво ЧДУ  ім.  Петра  Могили. –  Вип.  134.  
–  68  с.

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою
Поточний контроль – усне опитування. Рубіжний контроль - тестування. Підсумковий контроль – залік, екзамен, курсова робота. 

11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти
Лабораторія № 225 Інтернет речей компанії Vodafone.
Матеріально-технічне забезпечення: 
1)Комп’ютери Everest Enterpise 7600 (2019 рік) –16 шт;
2) Комп'ютери НP 280 G2 MT (2017 рік) – 2 шт;
3) Комп'ютери Celerone J1800 (2016 рік) – 8 шт.
4) Проектор Acer X113 – 1 шт;
Програмне забезпечення:
Matlab,   https://www.mathworks.com/campaigns/products/trials.html?prodcode=ML Free 30-Day Trial.
Rational Rose - https://www.ibm.com/developerworks/downloads/r/architect/index.html, Freeware license.
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