
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 даних             
                                                                     (назва дисципліни)

2. Тип  основна                                                                                                                                                                                  

3. Обсяг:
Кредитів ECTS Годин

За видами занять:

Лекцій Семінар
Практичних

занять
Лабораторних

занять
Самостійна
підготовка

4 120 14 14 14 78
4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі

Освітні
компоненти, які

передують
вивченню

1. Організація баз даних та знань.
2. Спеціалізовані мови програмування.

Освітні
компоненти для
яких є базовою

1. Моделювання систем.

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

ПП7 Здатність  до застосування теоретичних та методологічних основ моделювання програмного забезпечення,  набуття  практичних навичок
імітаційного  моделювання  складних  систем,  застосування  мови  моделювання  UML  та  відповідного  об'єктно-орієнтованого  підходу  до
моделювання програмного забезпечення. 

Компетенції відповідно до вимог роботодавців



1. Будувати моделі даних з використанням CASE-засобу.
2. Розробляти логічні, концептуальні та фізичні моделі ІС, ПЗ.
3. Застосування мови моделювання UML до моделювання  ІС та ПЗ.

6. Результати навчання відповідно до ОПП

ПРН4 Здатність  проводити системний  аналіз  об’єктів  проектування  та  обґрунтовувати  вибір  структури,  алгоритмів  та  способів  циркулювання
інформації в ІСТ. 

7. План вивчення освітньої компоненти

Змістовний
розділ 

Вид заняття Тема Знати Вміти 
План

заняття

Лекція,
методична
розробка

Розділ 1. Основні типи моделей даних 

Лекція 1
Класифікація моделей 
даних

1. Теоретичні основи 
моделювання даних.
2. Типи моделей даних.
3. Принципи побудови 
моделей даних та способи їх 
представлення.

Проводити  аналіз  даних
інформаційних  систем  та
визначати закономірності у
масивах даних.

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

id=342

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

course/
view.php?

id=342

Лекція 2
Концептуальні моделі 
даних

Принцип побудови 
концептуальної моделі 
даних.

Будувати  концептуальну
модель даних

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

id=342

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

course/
view.php?

id=342

Лекція 3 Фізичні моделі даних
Принцип побудови фізичної 
моделі даних.

1.Оптимізовувати запити 
та зберігання даних.
2. Використовувати різні 
технології доступу до 
даних (LINQ, Nhibernate, 
ADO, Entity framework)

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

id=342

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

course/
view.php?

id=342

Лекція 4 Датологічні моделі даних Принцип побудови 
датологічної моделі даних.

Будувати  датологічні
моделі даних

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

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

course/
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view.php?
id=342

view.php?
id=342

Практичне
заняття 1

Робота в PowerDesigner.

1. Принцип роботи даних з 
використанням CASE-
засобу, а саме 
PowerDesigner.

1. Встановлювати та 
налаштовувати Power 
Designer для проведення 
моделювання ІС.
2. Будувати моделі даних з 
використанням CASE-
засобу.
3. Створювати власні 
стереотипи та типи даних.

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

id=342

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

course/
view.php?

id=342

Практичне
заняття 2

Перетворення
концептуальної  моделі  в
фізичну модель.

1. Принцип перетворення 
концептуальної моделі в 
фізичну

1. Будувати моделі даних з 
використанням CASE-
засобу.
2. Набуття практичних 
навичок імітаційного 
моделювання складних 
систем

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

id=342

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

course/
view.php?

id=342

Практичне
заняття 3,4

XML-моделі в 
PowerDesigner

1. Призначення XML-моделі.
2. Принцип побудови XML-
моделі даних.

1. Будувати моделі даних з 
використанням CASE-
засобу.
2.  Набуття  практичних
навичок  імітаційного
побудови XML-моделі

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

id=342

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

course/
view.php?

id=342

Лабораторне
заняття 1

Побудова концептуальної
моделі в PowerDesigner.

1. Принцип роботи з 
концептуальними моделями 
у Power Designer

1. Будувати моделі даних з 
використанням CASE-
засобу.
2. Будувати концепуальні 
моделі даних 

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

id=342

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

course/
view.php?

id=342

Лабораторне
заняття 2

Багатовимірні моделі 
даних PowerDesigner

1. Принцип роботи з 
багатовимірними моделями 
у Power Designer

1. Будувати моделі даних з 
використанням CASE-
засобу.
2. Будувати багатовимірні 
моделі даних 

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

id=342

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

course/
view.php?

id=342
Лабораторне

заняття 3
Моделі прецедентів Представлення моделі 

прецедентів.
1. Будувати моделі даних з 
використанням CASE-

http://
dl.dut.edu.

http://
dl.dut.edu.ua/
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засобу.
2. Будувати моделі 
прецедентів.

ua/course/
view.php?

id=342

course/
view.php?

id=342

Лабораторне
заняття 4

Діаграми послідовностей
Принцип побудови діаграми 
послідовності у Power 
Designer

Застосування мови 
моделювання UML до 
моделювання  ІС та ПЗ.

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

id=342

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

course/
view.php?

id=342

Самостійна
робота

1. Правила Кодда
2. Цілісність даних.
3. Технологія ORACLE

Поняття цілісності даних
Правила Кодда та їх правила 
застосування

1. Розробляти логічні, 
концептуальні та фізичні 
моделі ІС, ПЗ. 
2. Працювати з 
технологією ORACLE

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

id=342

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

course/
view.php?

id=342
Розділ 2. Типи моделей даних.

Лекція 5
Використання мови UML
для моделювання даних

1. Принцип побудови 
логічної моделі даних.
2. Представлення структур 
даних у пам’яті комп’ютера.

Проводити  нормалізацію
структур даних.

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

id=342

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

course/
view.php?

id=342

Лекція 6,7
Побудова UML-діаграм в
SAP Power Designer

Принцип побудови 
концептуальної моделі 
даних.

Застосування  мови
моделювання  UML  до
моделювання  ІС та ПЗ.

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

id=342

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

course/
view.php?

id=342

Практичне
заняття 5

Концептуальне 
проектування моделей 
даних у Power Designer.

Принцип побудови 
концептуальної моделі даних
у Power Designer. 

Створювати 
концептуальну модель 
даних у Power Designer.

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

id=342

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

course/
view.php?

id=342

Практичне
заняття 6

Діаграми комунікації.
Принцип побудови діаграми 
комунікацій у Power 
Designer.

Застосування мови 
моделювання UML до 
моделювання  ІС та ПЗ.

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

id=342

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

course/
view.php?

id=342
Практичне
заняття 7

Діаграма розгортання Принцип побудови діаграми 
комунікацій у Power 

Застосування мови 
моделювання UML до 

http://
dl.dut.edu.

http://
dl.dut.edu.ua/
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Designer.
моделювання  ІС та ПЗ.

ua/course/
view.php?

id=342

course/
view.php?

id=342

Лабораторне
заняття 5

Діаграма компонентів 
(Component Diagram). 
Діаграма розгортання 
(Deployment Diagram). 
Діаграма пакетів

Принцип побудови діаграм 
компонентів, розгортання та 
діаграм пакетів.

Застосування мови 
моделювання UML до 
моделювання  ІС та ПЗ.

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

id=342

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

course/
view.php?

id=342

Лабораторне
заняття 6

Діаграма пакетів.
Принцип побудови діаграм 
пакетів.

Застосування мови 
моделювання UML до 
моделювання  ІС та ПЗ.

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

id=342

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

course/
view.php?

id=342

Лабораторне
заняття 7

Генерація звітів в 
PowerDesigner

Порядок складання звітів по 
розробленій моделі

Створювати звіти по всій 
розробленій моделі.

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

id=342

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

course/
view.php?

id=342

Самостійна
робота

1. Нормалізація даних.
2. Завантаження даних.
3. Візуалізація даних на 
мові R

1. Принцип нормалізації та 
завантаження даних.
2. Основні можливості для 
візуалізації даних на мові R.

1.Проводити нормалізацію 
даних.
2. Проводити візуалізацію 
даних з використанням 
мови R

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

id=342

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

course/
view.php?

id=342
8. Мова вивчення освітньої компоненти

(українська, англійська, розділи, що викладаються англійською мовою)
українська

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти
Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси: вказати підручники, навчальні посібники не пізніше 2010 року видання, які є у нас у бібліотеці

на державній мові; електронні ресурси, посилання, електронна бібліотека ДУТ, іншомовні джерела
1. Стеценко, І.В. Моделювання систем: навч. посіб. / І.В. Стеценко ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ
2010. – 399 с.
2. В.В.Литвин, В.В.Пасічник, Ю.В.Нікольський «Аналіз даних та знань» - М-во освіти і науки України, -Львів, «Магнолія 2006» - 2017. – 276 с.
3. Нартова Ганна "PowerDesigner 15. Моделювання даних", Лорі 2014.PowerDesigner 15. Моделювання даних"PowerDesigner 15. Моделювання даних", Лорі 2014., Лорі 2014.
4. Сучасні методи та моделі обробки даних в інформаційних системах: монографія/О. М. Беседовський, І. О. Золотарьова, С. П. Євсеєв та ін.; за
заг. ред. докт. екон. наук, професора Пономаренка В. С. – Х. : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2013. – 540 с.
5. Литвин В.В., Пасічник В.В., Шаховська Н.Б «Проектування інформаційних систем»./ В.В. Литвин, В.В. Пасічник., Н.Б. Шаховська. Навчальний
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посібник М-во освіти і науки України-Львів, «Магнолія 2006» - 2018. – 380 с.
10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою

(заліки, екзамени, курсові проекти, тестування)
Екзамен

11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти
Лабораторія № 225 Інтернет речей компанії Vodafone.
Матер  іально-технічне забезпечення  : 
1) Комп’ютери EverestEnterpise 7600 (2019 рік)–15 шт;
2) Комп'ютери НP 280 G2 MT(2017 рік)–2 шт.
Програмне забезпечення:
SAP PowerDesigner; Freewarelicense; https://www.sap.com/products/powerdesigner-data-modeling-tools.html
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