
 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ЗВД 1 ФІЛОСОФІЯ 

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Філософія 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного 

підрозділу 

Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра права і соціально-гуманітарних 

дисциплін 

Розробник 

Майстренко Світлана Віталіївна, доцент 

кафедри права і соціально-гуманітарних 

дисциплін 

Рівень вищої освіти 

Перший рівень вищої освіти, НРК – 7 

рівень, QF-LLL – 6 рівень, FQ-EHEA – 

перший цикл 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 

15 тижнів протягом 2-го семестру 

 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 6 кредитів 

ЄКТС, 180 годин, з яких 60 годин 

становить контактна робота з викладачем 

(30 годин лекцій, 30 годин практичних 

занять), 2 години - підготовка та захист 

індивідуального науково-дослідного 

завдання: підготовка реферату та 

презентації на задану 

тему, 115 годин становить самостійна 

робот, атестація: залік 

Мова викладання Українська 

Викладач Майстренко Світлана Віталіївна, доцент 

кафедри права і соціально-гуманітарних 

дисциплін 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 

Вибіркова навчальна дисципліна блоку 

«Загальна підготовка» для освітніх програм 

«Менеджмент», «Облік і оподаткування», 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування», «Право», «Інженерія 

програмного забезпечення» 



 

Передумови для вивчення 

дисципліни 
Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Формування системи світоглядних знань про буття людини, найістотніші 

взаємовідносини з природою, суспільством і духовним життям у всіх основних 

формах його існування; про суспільно-історичну природу релігії, закономірності 

її виникнення і функціонування в сучасному світі; про логічні методи 

дослідження як необхідну умову пізнання, логічні закони, операції в процесі 

міркування.  

4. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовний модуль 1. Філософія 

ТЕМА 1. Філософія, її предмет і роль у суспільстві 

Світогляд, його сутність і структура. Історичні типи світогляду. Специфіка 

філософського знання. Предмет, основні проблеми і структура філософії. Головні 

проблеми філософії. Основне питання філософії. Функції філософії, її роль у 

формуванні світоглядної культури особистості. Роль філософії в суспільстві. 

Зв'язок філософії з іншими науками. 

ТЕМА 2. Виникнення і основні етапи розвитку філософії 

Ґенеза філософії. Філософія Стародавнього світу. Досократівська філософія 

(Піфагор, Геракліт, Демокрит). Філософія класичної епохи (Софісти й Сократ, 

Платон, Аристотель). Елліністична філософія. Неоплатонізм.  

Філософські ідеї Середніх віків і епохи Відродження. Основні проблеми цієї 

епохи. Патристика (Августин Блаженний). Схоластика (Фома Аквінський). 

Реалісти і номіналісти.  

Філософія Відродження й Реформація. Загальна характеристика епохи. 

Гуманістична думка епохи Відродження. Реформація. Натурфілософія епохи 

Відродження. 

Новоєвропейська філософія. Філософія Нового часу й епохи Просвітництва. 

Формування філософських ідей Нового часу. Емпіризм і раціоналізм (Ф.Бекон, 

Р.Декарт). Пантеїзм (Б.Спіноза, Г.Лейбніц). 

Основні напрямки і тенденції розвитку сучасної філософії. Особливості сучасної 

філософії. Неокантіанство, неогегельянство. Прагматизм. Філософія життя. 

Екзистенціалізм. Структуралізм. Позитивізм, постпозитивізм.  

ТЕМА 3. Розвиток філософської думки в Україні 

Світогляд  Київської  Русі.  Докласичний  період  української філософії. 

Класичний період розвитку української філософії. Києво-Могилянська Академія. 

Г.С.Сковорода. Розвиток філософської думки в Україні в ХІХ – ХХ століттях.  

ТЕМА 4. Філософія буття 

Поняття буття. Становлення проблеми буття в історії філософії. Філософське 

розуміння структури буття. Проблема субстанції. Матерія і дух, їх атрибутивні 

характеристики. Проблема єдності світу. 
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ТЕМА 5. Діалектика як теорія розвитку 

Історичні форми і види діалектики. Поняття зв'язку і розвитку. Принципи і закони 

діалектики. Категорії діалектики. Діалектика як метод. Альтернативи діалектики. 

ТЕМА 6. Філософія суспільства 

Суспільство  як  проблема  філософії.  Основні  філософські концепції 

суспільного життя. Поняття суспільних відносин, їх сутність і структура.  

ТЕМА 7. Філософія історії 

Філософське розуміння історії. Поняття суб'єкта історичного процесу. Проблема 

єдності і багатоманіття всесвітньої історії. Спрямованість історії. Проблема 

прогресу і його критерії. Історіософія про сенс історичного процесу. «Кінець 

історії». 

ТЕМА 8. Філософське розуміння свідомості 

Поняття і структура свідомості. Походження і сутність свідомості. Свідомість і 

мова. Проблема штучного інтелекту. 

ТЕМА 9. Суспільна свідомість і її структура 

Суспільне буття і суспільна свідомість. Закономірності розвитку суспільної 

свідомості. Структура суспільної свідомості, її основні елементи. Суспільна й 

індивідуальна свідомість. Філософська свідомість. Релігійна свідомість. Моральна 

свідомість (мораль). Політична свідомість. Правосвідомість. 

ТЕМА 10. Пізнання. Наукове пізнання 

Пізнання як філософська проблема. Діалектика процесу пізнання. Практика і її 

роль у пізнанні. Вчення про істину. Проблема критерію істини. Поняття науки. 

Форми і методи наукового пізнання. 

ТЕМА 11. Філософія людини 

Специфіка філософського розуміння людини. Проблема сутності людини в історії 

філософії. Єдність природного, соціального і духовного в людині. Проблема 

антропосоціоґенезу. Поняття «індивід», «особистість», «індивідуальність». 

Особистість і суспільство. Проблема сенсу життя в духовному досвіді людства. 

ТЕМА 12. Глобальні проблеми і перспективи сучасної цивілізації 

Поняття глобальних проблем, їх класифікація і динаміка. Передумови і шляхи 

вирішення глобальних проблем. Необхідність єдиної планетарної свідомості. 

Людство в пошуках алгоритму діалогу і згоди. Майбутнє як філософська 

проблема. Сучасна футурологія про моделі майбутнього. 

Змістовний модуль 2.Релігієзнавство 

Тема 1. Релігія як форма світогляду, її предмет  і функції 

 Релігієзнавство як наука. Релігія як форма світогляду, її предмет. Функції і роль 

релігії в суспільстві. Генезис релігії, її ранніх форм. Причини виникнення 

релігійних вірувань. Класифікація релігії. Ранні форми релігії. 

Тема 2. Релігійно-філософські системи Стародавнього світу 

Давньоєгипетська релігія. Релігія народів Давнього Дворіччя. Релігія 

Стародавньої Греції. Давньоримська релігія. Давні європейські релігії. Релігія 

давніх слов‘ян. Релігія доколумбової Америки. Релігія Австралії та Океанії. 

Тема 3. Етнонаціональні, світові  та новітні релігійні системи 

Іудаїзм – національна релігія євреїв. Релігії давньої Індії. Релігії давнього Китаю. 

Релігії давньої Японії. Давньоіранські релігії.  

Світові релігії. Буддизм як світова релігія. Християнство як світова релігія. Поділ 

церкви. Догматичні відмінності католицизму і православ’я. Протестантизм, його 

основні риси. Давні вірування та християнство в Україні. 
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Іслам. Виникнення та його поширення. Особливості віровчення ісламу.  

Новітні релігійні системи. Неохристиянські течії, вірування на 

загальнохристиянській основі. Релігії орієнталістського напряму. Езотеричні 

об‘єднання. Неоязичництво. Синтетичні релігії. Сайєнтологічні рухи. Сатанізм. 

Тема 4. Свобода совісті та толерантність 

Історичні форми критичного розгляду релігії. Свобода совісті як елемент 

демократичних свобод. Реалізація принципів свободи совісті в Україні.  

Змістовний модуль 3. Логіка 

Тема 1.Логіка як основа філософського світогляду 

Мислення як предмет вивчення формальної логіки. Чуттєва і логічна 

(раціональна) форми пізнання. Мислення і мова. 

Логіка як наука про закони і форми правильного мислення. Поняття логічної 

форми (структури) думки. Основні форми мислення: поняття, судження, 

умовивід. Істинність і формальна правильність судження. Основні закони логіки.  

Тема 2. Основа понятійного мислення  

Поняття як основна форма мислення, форма відображення дійсності. Основні 

логічні прийоми формування понять: порівняння, аналіз і синтез, абстрагування, 

узагальнення. Логічна характеристика поняття. Зміст поняття. Ознаки предметів 

та їх види. Властивості і відношення як ознаки. Обсяг поняття. Види понять. 

Відношення між поняттями. Порівнянні і непорівнянні поняття. Сумісні і 

несумісні поняття. Кругові діаграми Ейлера для вираження відношень між 

поняттями. Закон оберненого відношення між обсягом і змістом поняття. 

Узагальнення та обмеження понять. Поділ понять: дихотомічний, за видозміною 

ознаки. Правила та можливі помилки в поділі понять. Класифікація понять. Види 

класифікації. Визначення (дефініція) понять. Види визначення. Можливі помилки 

у визначеннях.  

Тема 3. Складові форми мислення, судження та умовиводу 

Загальна характеристика суджень. Види суджень. Прості і складні судження. 

Структура простого судження. Види простих суджень. Категоричні судження та 

їх види. Складні судження. Відношення між судженнями за їх істинністю. 

Логічний квадрат.  Основні закони логіки.  

Умовивід. Структура умовиводу: засновки, висновок, логічний зв'язок між 

засновками та висновками. Дедуктивні умовиводи. Індуктивні умовиводи. Види 

індуктивних умовиводів: повна і неповна індукція. Умовивід за аналогією. Види 

умовиводів за аналогією: аналогія властивостей і аналогія відношень. Нестрога та 

строга аналогія.  

Тема 4. Логіка дискурсу  

Аргументація і процес формування переконань. Доведення і переконання.  

Поняття доведення. Структура доведення. Види доведення: пряме, непряме.  

Поняття спростування. Способи спростування: спростування тези; критика 

аргументів; виявлення неспроможності демонстрації. Правило демонстрації. 

Типові помилки в демонстрації. Логічні помилки: паралогізми та софізми.  

Дискусія і полеміка як види «суперечки». Коректні та некоректні прийоми 

ведення дискусії і полеміки.  

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД 1 Здатність демонструвати знання щодо основних понять та 



 

категорій філософії, релігієзнавства, логіки, ключових політико-

філософських концепцій, основних релігійних традицій світу та 

сакральних книг народів світу. 

РНД 2 Здатність розуміти функції та методи філософії, релігієзнавства, 

логіки; форми і методи наукового пізнання та їх роль у вирішенні 

теоретичних і практичних завдань. 

РНД 3 Здатність аналізувати сучасні філософські течії; визначати основні 

напрямки філософських досліджень; готовність до вирішення 

питань моралі з точки зору різних етичних теорій.  

РНД 4 Здатність використовувати адекватні поняття, будувати судження 

та умовиводи, що базується на знаннях основних законів логіки, 

умов істинності мислення. 

РНД 5 Здатність робити аналіз, правильні висновки, порівняння, 

встановлювати зв’язки у ході пізнання природних, економічних та 

суспільних процесів. 

РНД 6 Здатність орієнтуватись у історико-культурному і соціальному 

аспектах розвитку релігій, визначати її роль у сучасному світі. 

РНД 7 Здатність орієнтуватись в цінностях сучасного людства, грамотно 

оцінювати і аналізувати ціннісні аспекти розвитку культури 

сучасної цивілізації.  

РНД 8 Здатність оперувати набутими філософськими знаннями при 

виробленні власної світоглядної позиції; обґрунтовувати власну 

думку, спираючись на досягнення світової та вітчизняної 

філософії. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН2 

Знати кодекс професійної етики, розуміти соціальну значимість та 

культурні аспекти інженерії програмного забезпечення і 

дотримуватись їх в професійній діяльності 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1.1. Філософія, її предмет і роль у суспільстві. Л.1, ПР.1. 

Тема 1.2. Виникнення і основні етапи розвитку філософії.  

Тема 1.3. Розвиток філософської думки в Україні. Л.2,3 ПР.2,3. 

Тема 1.4. Філософія буття. Л.4, ПР.4. 

Тема 1.5 Діалектика як теорія розвитку. Л.5, ПР.5. 

Тема 1.6 Філософія суспільства. Тема 1.7 Філософія історії. Л.6, ПР.6. 

Тема 1.8 Філософське розуміння свідомості.  

Тема 1.9 Суспільна свідомість і її структура. Л.7, ПР.7. 

Тема 1.10 Пізнання. Наукове пізнання. Л.8, ПР.8. 

Тема 1.11 Філософія людини 



 

Тема 1.12 Глобальні проблеми і перспективи сучасної цивілізації. Л.9, ПР.9. 

Тема 2.1. Релігія як форма світогляду, її предмет  і функції. 

Тема 2.2. Релігійно-філософські системи Стародавнього світу. Л.10, ПР.10. 

Тема 2.3. Етнонаціональні, світові та новітні релігійні системи.  

Тема 2.4. Свобода совісті та толерантність. Л.11, 12, ПР.11,12. 

Тема 3.1. Логіка як основа філософського світогляду  

Тема 3.2. Основа понятійного мислення. Л.13, ПР.13. 

Тема 3.3. Складові форми мислення, судженнята умовиводу.  

Тема 3.4. Логіка дискурсу. Л.14, 15, ПР.14,15. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного-оглядового характеру; 

– дискусія, публічний виступ; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання. 

НД 2. Самостійна робота 

8.  Методи викладання, навчання 

МН1. інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації з 

використанням мультимедійного обладнання); 

МН2. практичні заняття (навчальні дискусії, мозковий штурм, публічні виступи, 

розв’язок ситуаційних вправ, підготовка аналітичних записок, ментальних карт);  

МН3. самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах).  

Лекції надають студентам основний теоретичний матеріал з питань філософії, 

релігієзнавства, логіки, що є основою для самостійного навчання здобувачів 

вищої освіти, а також сприяють розвитку в студентів критичного мислення через 

участь в дискусіях (РНД 1, РНД 2, РНД 3,-РНД 4). Лекції доповнюються 

практичними заняттями, що надають студентам можливість закріпити навчальний 

матеріал та застосовувати теоретичні знання щодо реальних ситуацій. Практичні 

заняття укладено із застосуванням методів практико-орієнтованого навчання, що 

передбачаєактуалізацію теоретичного матеріалу, розв’язування завдань, що мають 

практичний характер, вимагають аналітичної роботи, уміння сформулювати та 

висловити власну позицію, узагальнити матеріал та зробити певні висновки 

(результати навчання РНД5 - РНД 8). Самостійне навчання сприяє підготовці до 

лекцій, практичних занять, а також до виконання завдань як індивідуально, так і в 

командах для підготовки повідомлень, презентацій, публічних виступів, 

розв’язання логічних задач, виконання індивідуальних та групових ситуаційних 

вправ на практичних заняттях, участі в них тощо (РНД 3 – РНД 8). 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання 

Рейтингова бальна 

шкала оцінювання 



 

A ВІДМІННО 5 (відмінно) 90-100 

B 
ДОБРЕ 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно) 

64-74 

E 60-63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – 

можливе складання 

заходу 

підсумкового 

семестрового 

контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 

F НЕЗАДОВІЛЬНО – 

до заходу 

підсумкового 

семестрового 

контролю не 

допускається, 

необхідний 

повторний курс з 

навчальної 

дисципліни 

1-34 

 

9.2 Методи оцінювання 

Підсумковий контроль за навчальною дисципліною - диференційований залік.  

1.Форми поточного контролю під час навчальних занять: модульні контрольні  

роботи, усні чи письмові опитування,  публічні виступи, виконання 

індивідуальних завдань, оцінювання публічних виступів; участі у дискусії та 

обговоренні питань, які виносяться на практичні заняття тощо. 

2. Розподіл балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни 

«Філософія», наведено в таблиці 4. 

Заходи контролю Максимальна кількість балів 

Участь у обговоренні питань, які виносяться 

на практичні заняття, усні відповіді 
2 х 15 = 30 балів 

Написання текстів виступу, тез та виступ на 

семінарі, науковій конференції, участь у 

дискурсі, укладання документів 

 

30 балів 

Виконання індивідуального завдання  20 балів 

Підсумковий контроль (тестування/ письмові 

завдання/ усне опитування) 
20 балів 

Всього  100 балів 
 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1 Засоби навчання 

ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп'ютери, комп’ютерні системи та 

мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 



 

10.2 Інформаційне та 

навчально- методичне 

забезпечення 

1. Абрамович С. та ін. Релігієзнавство: 

підручник. К.: Дакор, 2006.-512с. 

2. Академічне релігієзнавство: підручник /За 

ред.А.Колодного.К.: Світ знань. 2000.- 862 с. 

3. Арутюнов В. Філософія: навчально-

методичний посібник. К.: Аспект-Поліграф, 

2008. 309 с.  

4. Арутюнов В.Х. Логіка. К.: КНЕУ, 2000. 144 

с.  

5. Бойко О. Філософія: курс лекцій: Суми, 

2010.  Ч. 1. Історія світової та української 

філософії. 187 с.  

6. Бойко О. Філософія: курс лекцій: Суми, 

2010.  Ч. 2. Філософські системи. 179 с.  

7. Гладунський В.Н. Логіка: навч.посібник. 

Львів: Афіша, 2004.  359 с.  

8. Дуцяк, І.З. Логіка: підручник. К.: Знання, 

2010. 406 с. 

9. Карамишева Н.В. Логіка теоретична і 

прикладна: навч.посібник. К.: Знання, 2011.  

455 с. 

10. Кремінь В.Г., Ільїн В.В. Філософія. 

Підручник. К.: Книга, 2006. 

 

  



 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ЗВД1 ПСИХОЛОГІЯ БІЗНЕСУ 

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни 
Психологія бізнесу 

 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного підрозділу 

Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра менеджменту та інформаційних 

технологій 

Розробник 

Потапенко Людмила Віталіївна, доцент 

кафедри права і соціально-гуманітарних 

дисциплін 

Рівень вищої освіти 

Перший  рівень вищої освіти: FQ-EHEA – 

перший цикл, QF-LLL – 6 рівень, НРК – 6 

рівень 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 

15 тижнів протягом 4-го семестру 

 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 6 кредитів 

ЄКТС, 180 годин, з яких 60 годин становить 

контактна робота з викладачем (30 годин 

лекцій, 30 годин практичних занять), 120 

годин становить самостійна робота, 

атестація: диф. залік 

Мова викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 

Вибіркова навчальна дисципліна для 

освітньої програми «Інженерія програмного 

забезпечення»  

Передумови для вивчення дисципліни 

Навчальна дисципліна «Психологія бізнесу» 

базується на знаннях таких дисциплін, як: 

ЗОД1. УБС студія «Тайм-менеджмент та 

міжособистісні комунікації в бізнесі», ЗОД5. 

УБС курс «Лідерство та командна робота». 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 



 

Метою навчальної дисципліни «Психологія бізнесу» є формування у студентів: знань 

про психологічні особливості особистості бізнесмена та механізми розвитку і 

функціонування підприємницької організації; комплексу знань з основ ведення 

сучасного бізнесу та допомога майбутньому фахівцю в оволодінні психологічним 

інструментарієм прийняття ефективних рішень у сфері бізнесу. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Вступ до психології бізнесу  

Психологія бізнесу як напрям економічної психології. Психологія бізнесу: предмет, 

завдання, методи, місце в системі наук, історія становлення. Бізнес як соціально-

економічне і психологічне явище. Спільне і відмінне бізнесу та підприємництва. 

Соціально-психологічні особливості бізнесу в Україні та зарубіжних країнах. 

Напрямки дослідницької і практичної діяльності психологів у бізнесі. Умови розвитку 

підприємництва, психологічні проблеми підприємництва. Психологічні аспекти 

проблеми соціальної відповідальності та етики бізнесу. 

 

Тема 2. Бізнес та підприємництво як діяльність 

Психологічні аспекти аналізу бізнесу як діяльності. Основні психологічні підходи до 

дослідження феномену підприємницької діяльності. Психологічні моделі 

підприємницької поведінки. Поведінковий підхід до аналізу підприємницької 

діяльності. Когнітивний підхід до аналізу підприємницької діяльності. Особистісний 

підхід до аналізу підприємницької діяльності. Підприємництво як особливий тип 

поведінки. Психологічні бар’єри, що стають на шляху до підприємництва. Особливості 

прийняття рішень в бізнесі. Основні евристики як спеціальні стратегії прийняття 

рішень у підприємництві та бізнесі. Основні помилки, які виникають при прийнятті 

рішень у бізнесі. 

 

Тема 3. Соціально-психологічні особливості сучасного бізнесмена 

Особистість бізнесмена. Основні типи (моделі) підприємців. Особистісні якості 

бізнесмена. Соціально-психологічні причини включення в бізнес. Психологічні основи 

успішної бізнес діяльності. Способи досягнення успіху в бізнесі. Успіх в бізнесі. 

Дослідження успіху в підприємництві Д. Макклелландом. Психологічні аспекти 

двомірної моделі підприємництва за Дж. Роненом. Провідні мотиваційно-ціннісні 

орієнтації сучасних бізнесменів і підприємців. Суб'єкти бізнесу: учасники, рольовий 

репертуар. Взаємовідносини суб'єктів бізнесу: конкуренція і партнерство, довіра і 

недовіра. Самовизначення особистості в бізнесі. Професійні деформації особистості в 

бізнесі. Основи ефективного цілепокладання. 

 

Тема 4. Психологічна допомога суб'єктам бізнесу 

Стрес у бізнесі і стратегії його подолання. Діагностика професійної придатності та 

психологічних проблем особистості в бізнесі. Проблема професійної придатності до 

підприємницької діяльності. Діагностика професійної придатності. Психологічне 

консультування як вид психологічної допомоги суб'єктам бізнесу. Коучинг як вид 

психологічної допомоги. 

 

Тема 5. Організація в бізнесі 

Організація як інструмент бізнесу. Життєвий цикл організації. Фактори 

організаційного розвитку. Особистість і організація. Комунікація в організації. 



 

Організаційна культура: діагностика і розвиток. Робота психолога в організації. 

 

Тема 6. Споживча поведінка як результат і фактор бізнес-діяльності 

Психологічні особливості споживчої поведінки. Економічний підхід. Маркетинговий 

підхід. Соціально-психологічний підхід. Психологічні методи дослідження ринку і 

конкурентів. Психологічні аспекти реклами і просування товару. Імідж як фактор 

розвитку бізнесу. Психологічні механізми і методи створення і просування бренду. 

 

Тема 7. Прикладні психологічні інструменти для успішного бізнесу 

Тайм-менеджмент. Техніки та прийоми тайм-менеджменту. Критичне мислення. 

Техніки критичного мислення. Психологія ефективних продажів. Методи і прийоми 

успішних продажів. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД 1 Здатність приймати фахові рішення у складних і непередбачуваних 

умовах, адаптуватися до нових ситуацій професійної діяльності. 

РНД 2 Здатність розробляти та впроваджувати інноваційні методи 

психологічної допомоги клієнтам у складних життєвих ситуаціях. 

РНД 3 Здатність аналізувати структурні та функціональні особливості 

організації, психологічні механізми керівництва, надавати експертну 

оцінку та ймовірнісний прогноз подальшого розвитку організації. 

РНД 4 Здатність організовувати супровід процесів розвитку підприємств, 

формувати, підтримувати і коригувати їх організаційну культуру. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

К01 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

К02 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

К05 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

К06 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

К08 Здатність діяти на основі етичних міркувань. 

К09 Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

К10 Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

К11 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського(вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, 

прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗДК2 Дотримання кодексу професійної етики, розуміння соціальної 

значимість та культурні аспекти інженерії програмного забезпечення і 

дотримуватись їх в професійній діяльності. 

К21 Здатність оцінювати і враховувати економічні, соціальні, технологічні та 



 

екологічні чинники, що впливають на сферу професійної діяльності. 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1. Вступ до психології бізнесу Л.1,2, ПР.1,2. 

Тема 2. Бізнес та підприємництво як діяльність Л.3,4, ПР. 3,4. 

Тема 3. Соціально-психологічні особливості сучасного бізнесмена Л.5,6, ПР.5,6. 

Тема 4. Психологічна допомога суб'єктам бізнесу Л.7,8,9 ПР. 7,8,9. 

Тема 5. Організація в бізнесі Л.10,11, ПР.10,11. 

Тема 6. Споживча поведінка як результат і фактор бізнес-діяльності Л.12,13, ПР.12,13. 

Тема 7. Прикладні психологічні інструменти для успішного бізнесу Л.14,15, ПР.14,15. 

 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного-оглядового характеру; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання. 

НД 2. Самостійна робота 

8.  Методи викладання, навчання 

МН1. інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації з 

використанням мультимедійного обладнання); 

МН2. практичні заняття (навчальні дискусії, розв’язок ситуаційних вправ, підготовка 

аналітичних записок, презентація досліджень);  

МН3. самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах, тестування).  

Лекції надають студентам основний теоретичний матеріал з питань психології бізнесу, 

що є основою для самостійного навчання здобувачів вищої освіти, а також сприяють 

розвитку в студентів критичного мислення через участь в дискусіях. Лекції 

доповнюються практичними заняттями, що надають студентам можливість 

застосовувати теоретичні знання на реальних прикладах. Практичні заняття 

сконструйовані з застосуванням методів практико-орієнтованого навчання, і 

передбачають розв’язок студентами практичних задач, кейсів на основі реальних 

даних, а також підготовку аналітично-оглядових завдань з дисципліни. Самостійне 

навчання сприяє підготовці до лекцій, практичних занять, а також роботи 

індивідуально та в невеликих групах для підготовки презентацій, що будуть 

представлені іншим групам, та для виконання індивідуальних та групових ситуаційних 

вправ на практичних заняттях, участі в них тощо. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання 

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

A Відмінно 5 (відмінно) 90-100 

B 
Добре 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 



 

D 
Задовільно 3 (задовільно) 

64-74 

E 60-63 

FX Незадовільно – 

можливе складання 

заходу підсумкового 

семестрового 

контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 

F Незадовільно – до 

заходу підсумкового 

семестрового 

контролю не 

допускається, 

необхідний 

повторний курс з 

навчальної 

дисципліни 

1-34 

 

9.2. Методи оцінювання 

Підсумковий контроль за навчальною дисципліною -диференційований залік. 1.Форми 

поточного контролю під час навчальних занять: модульні контрольні роботи, публічні 

виступи, виконання індивідуальних завдань, оцінювання публічних виступів; участі у 

дискусії та обговоренні питань, які виносяться на практичні заняття тощо. 

2. Розподіл балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни наведено в 

таблиці 4. 

Таблиця 4 

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною «Психологія 

бізнесу» та їх оцінювання
 

 

Форми контролю 

Максимальна кількість балів 

Денна форма навчання 

Заочна 

(дистанційна) форма 

навчання 

Поточний контроль:   

Усні відповіді, розв’язування задач 

та практичних завдань 
2 х 15 балів = 30 балів  

Написання текстів виступу, тез та 

виступ на семінарі, науковій 

конференції, участь у дискурсі, 

укладання документів 

до 30 балів  

Виконання індивідуального 

завдання 
20  

Підсумкова контрольна робота 20  

Всього 100  

 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1. Засоби навчання ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп’ютери, комп’ютерні системи та 



 

мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2. Інформаційне та навчально-

методичне забезпечення 

Основна література 

1. Баранівський В.Ф., Скворцова Т.Г. Етика 

бізнесу. К. : Видавець ПАЛИВОДА А.В., 2008. 

200 с. 

2. БаранівськийВ.Ф., Терещенко Л.Ф. 

Психологія бізнесу: курс лекцій та практикум. К., 

2008. 282 с. 

3. Бутко М.П., Неживенко А.П., Пепа Т.В. 

Економічна психологія. Навчальний посібник. – 

К.: Центр учбової літератури, 2016. – 232 с.  

4. Гусєва О.Ю. Психологія підприємництва та 

бізнесу: навчальний посібник. / Гусєва О.Ю., 

Легомінова С.В., Воскобоєва О.В., Ромащенко 

О.С., Хлевицька Т.Б. – Київ: Державний 

університет телекомунікацій, 2019. – 257с. 

5. Психология бизнеса. Теория и практика: 

учебник для магистров / под общ. ред. Н. Л. 

Ивановой, В. А. Штроо, Н. В. Антоновой. – 

М. : Издательство Юрайт, 2017. – 509 с. 

 

  



 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ЗВД1  «ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ» 

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Основи економіки 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного підрозділу 

Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра менеджменту та інформаційних 

технологій 

Розробник 

Кочума Інна Юріївна, кандидат 

економічних наук, доцент, завідувач 

кафедри 

Менеджменту та інформаційних технологій 

Рівень вищої освіти 

Першийрівеньвищоїосвіти,НРК– 6 

рівень,QF-LLL– 6 рівень,FQ-EHEA– 

перший цикл 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 

15 тижнів протягом 1-го семестру 

 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 6 кредитів 

ЄКТС, 180 годин, з яких 62 години 

становить контактна робота з викладачем 

(30 годин лекцій, 30 годин практичних 

занять, 2 години індивідуальна робота), 118 

годин становить самостійна робота, 

атестація: диф. залік 

Мова викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 

Вибіркова навчальна дисципліна для 

освітньої програми «Інженерія 

програмного забезпечення» 

Передумови для вивчення дисципліни Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 



 

Формування системи знань про загальні основи функціонування і розвитку 

економічних систем та моделі поведінки в них господарюючих суб’єктів. 

 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Економіка в суспільному житті 

Поняття «економіка» і його зміст. Співвідношення понять «економіка» і 

«господарство». Суть економічної діяльності. Причини існування економіки. Потреби 

і обмеженість ресурсів. Складові економіки: трансформаційна, інформаційна та 

інституційна. Зв’язок економіки з системами природа і суспільство. Економічна 

наука, її зародження та розвиток. Предмет дослідження та функції 

економічної науки. Зв’язок економічної науки з іншими науками. Поняття методу 

економічної науки. Основні методи економічних досліджень. Економічні закони. 

Мікро- та макрорівень економічних досліджень. 

Тема 2. Фундаментальні проблеми економіки 

Поняття потреб. Економічні потреби. Види потреб. Закон зростання потреб. 

Вплив потреб на економічний розвиток. Економічні інтереси. Обмежені та вільні 

блага. Корисність благ. Граничні корисність. Закон спадної корисності. Взаємозв’язок 

благ. Субституційні та комплементарні блага. Види ресурсів. Сучасні тенденції у 

розвитку ресурсної бази економіки. Фактори виробництва. Обмеженість ресурсів. 

Виробнича функція. Комплементарність та субституційність ресурсів. Виробничі 

можливості. Продуктивні сили суспільства. Фази виробництва. Продукт виробництва 

та форми його існування. Структура виробництва. Проміжний та кінцевий продукт. 

Первинний, вторинний та третинний сектори виробництва.   

Тема 3. Основні типи економічних систем 

Основні питання вибору та способи їх вирішення в економічній системі. 

Фактори, що впливають на формування економічної системи. Інституційні основи 

економічної системи. Еволюція та типи економічних систем. Ринкова система, 

командна система, змішана система. Сучасні типи економічних систем. Основні 

моделі сучасних змішаних систем: американська, європейська, японська. Спільні риси 

та національні особливості розвитку економічних систем сучасних країн. Сутність 

власності. Типи, форми і види власності. Еволюція власності. Роль власності в 

функціонуванні економічної системи. 

Тема 4. Основні суб'єкти та принципи ринкової економіки 

Домашні господарства, фірми, держава, їх функції та участь у економічному 

процесі. Факторні доходи учасників виробництва. Кругооборот продуктів і доходів в 

економічній системі. Модель кругопотоку. Приватна власність, свобода вибору, 

особистий інтерес, конкуренція, ціновий механізм. Переваги та вади ринкової 

економіки  

Тема 5. Теорія попиту та пропозиції 

Попит та його графічне відображення. Закон попиту. Пропозиція та її графічне 

відображення. Закон пропозиції. Еластичність попиту та пропозиції. Ринкова 

рівновага. Рівноважна ціна та рівноважна кількість. Порушення ринкової рівноваги. 

Тема 6. Типи ринків 

Ринок ресурсів, його складові та особливості функціонування. Похідний 

характер попиту на ресурси. Попит на ресурси та їх продуктивність. Вплив ринку 

ресурсів на ринок готового продукту. Земля як ресурс та її особливості. Формування 

попиту на землю. Особливості пропозиції землі. Земельна рента, її види. Ціна землі. 



 

Ринок товарів (послуг). Ринок праці. Праця як ресурс. Попит на працю. 

Продуктивність праці. Особливості пропозиції праці. Взаємодія попиту і пропозиції 

на ринку праці, формування заробітної плати та зайнятість. Ринок капіталу. 

Інституційна структура ринку капіталів. Формування попиту на капітал. Особливості 

формування пропозиції капіталу. Реальний і фіктивний капітал. Інвестиції, їх суть і 

види. Джерела інвестицій. Ринок реальних інвестицій та його інститути. Ринок 

фінансового капіталу. Позичковий капітал. Ринок цінних паперів. Інструменти ринку 

цінних паперів. Акції як інструмент ринку цінних паперів, облігації, векселі, похідні 

цінні папери. 

Тема 7. Форми доходів у ринковій економіці 

Сутність ренти. Рента як винагорода за використання землі. Зарплата - 

винагорода за використання праці. Заробітна плата, її форми і системи. Номінальна і 

реальна заробітна плата. Фактори диференціації заробітної плати.  Позичковий 

процент і фактори, що на нього впливають. Прибуток як винагорода підприємцю. 

Функції прибутку. Фактори, що впливають на величину прибутку. 

Тема 8. Гроші в ринковій економіці 

Грошова маса та її вимір. Закон грошового обігу. Історія виникнення та 

розвитку грошей. Поняття грошової маси. Типи і основні функції грошей. Формула І. 

Фішера. Грошові одиниці різних країн. Центральний банк та його функції. Монетарна 

політика Центрального банку та його інструменти. 

Тема 9. Поведінка споживача в умовах ринку 

Споживач у ринковій економіці та його поведінка. Роль споживача в умовах 

ринку. Корисність в економічній теорії та проблеми її вимірювання. 

Тема 10. Національна економіка та результати її функціонування 

Сутність відтворення, його види. Поняття національної економіки. Економічна 

територія країни. Суб’єкти національної економіки резиденти і нерезиденти. Система 

національних рахунків. Основні макроекономічні показники. Національний обсяг 

виробництва. ВВП и ВНП, способи їх вимірювання. Національний дохід. Національне 

багатство.  

Тема 11. Економічне зростання та циклічні коливання 

Економічне зростання і розвиток. Типи економічного зростання: екстенсивний, 

інтенсивний. Економічне зростання та економічний розвиток різних країн. 

Економічний цикл: сутність, фази та види. Фази економічного циклу: спад, криза, 

пожвавлення, піднесення. Види криз. Тривалість економічних циклів. Причини 

циклічних коливань. Причини та типи інфляції. Вимірювання інфляції. Наслідки 

інфляції. Антиінфляційна політика держави. 

Тема 12. Зайнятість та безробіття 

Сутність зайнятості та безробіття. Повна й ефективна зайнятість. Види та 

рівень безробіття. Рівень і види безробіття. Форми прояву безробіття. Добровільне та 

вимушене безробіття. Наслідки безробіття. Соціальний захист безробітних. 

 

Тема 13. Регулююча роль держави в ринковій економіці 

Сутність державного регулювання економіки. Потреба в державному 

регулюванні економіки. Економічні функції держави. Цілі, інструменти та основні 

напрями регулювання економіки. Форми й інструменти державного регулювання. 

Державний сектор в економіці. 

Тема 14. Державний бюджет і податкова система 

Сутність державного бюджету. Бюджетна система України та її структура. 



 

Доходи державного бюджету. Видатки державного бюджету. Джерела надходження 

та витрати. Проблеми збалансування доходів і витрат бюджету. Дефіцит державного 

бюджету, його природа, джерела покриття та наслідки. Державний борг. Податкова 

система. Прямі й непрямі податки. 

Тема 15. Соціально-економічна політика держави 

Сутність соціально-економічної політики держави. Доходи та їх нерівність. 

Основні види та джерела доходів. Розподіл особистого доходу. Первинний та 

вторинний розподіл доходів. Використання доходів. Споживання, заощадження, 

нагромадження. Причини нерівномірності розподілу доходів. Соціальна нерівність та 

її наслідки. Крива Лоренцо та коефіцієнт Джині. Показники рівня життя населення. 

Індекс людського розвитку. Необхідність соціального захисту населення. Форми 

соціального захисту. Соціальне забезпечення і соціальне страхування. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД1 Знати і розуміти теоретичні основи та принципи економічної науки, 

особливості функціонування економічних систем. 

РНД2 Демонструвати знання сутності  основних  економічних законів, 

принципів і категорій, економічної термінології, розуміння основ  

функціонування  ринкового  механізму  та закономірностей розвитку 

економічних систем. 

РНД3 Розуміти роль  і функції суб’єктів національної економіки, принципи  

раціональної  поведінки  споживачів  та  виробників  у ринкових 

умовах. 

РНД4 Самостійно виконувати економічні розрахунки, які пов’язані з 

аналізом  і  обґрунтуванням  раціональної  поведінки  мікросистем  та 

макросистем у ринкових умовах 

РНД5 Обирати  та  обґрунтовувати  критерії  та  складає  судження стосовно 

економічної ефективності господарських явищ та процесів на мікро-та 

макроекономічному рівнях. 

РНД6 Використовувати теоретичні положення для оцінки сучасних 

закономірностей  і  тенденцій  економічного  розвитку, аналізу 

ефективності економічної політики на мікро-та макроекономічному 

рівнях. 

РНД7 Володіти вмінням використання механізму дії економічних законів  до 

економічної  політики  і    господарської  практики, визначення місця 

України у світовому економічному просторі. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів 

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

ПР01 

Аналізувати,   цілеспрямовано   шукати   і вибирати   необхідні   для 

вирішення професійних    завдань    інформаційно-довідникові  

ресурси  і знання  з  урахуванням сучасних досягнень науки і техніки 



 

ПР22 
Знати  та  вміти  застосовувати  методи  та засоби управління 

проектами 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1. Види навчальних занять 

Тема 1. Економіка в суспільному житті, Л1, П1. 

Тема 2. Фундаментальні проблеми економіки, Л2, П2. 

Тема 3. Основні типи економічних систем, Л3, П3. 

Тема 4. Основні суб'єкти та принципи ринкової економіки, Л4, П4. 

Тема 5. Теорія попиту та пропозиції, Л5, П5. 

Тема 6. Типи ринків, Л6, П6. 

Тема 7. Форми доходів у ринковій економіці, Л7, П7. 

Тема 8. Гроші в ринковій економіці, Л8, П8. 

Тема 9. Поведінка споживача в умовах ринку, Л9, П9. 

Тема 10. Національна економіка та результати її функціонування, Л10, П10. 

Тема 11. Економічне зростання та циклічні коливання, Л11, П11. 

Тема 12. Зайнятість та безробіття, Л12, П12. 

Тема 13. Регулююча роль держави в ринковій економіці, Л13, П13. 

Тема 14. Державний бюджет і податкова система, Л14, П14. 

Тема 15. Соціально-економічна політика держави, Л15, П15. 

7.2. Види навчальної діяльності 

НД1.Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного-оглядового характеру; 

– розрахункові роботи; 

– аналітична записка; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання. 

НД2.Самостійна робота 

8. Методи викладання, навчання 

МН1. інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації з 

використанням мультимедійного обладнання); 

МН2. Практичні заняття (навчальні дискусії, мозковий штурм, розв’язок ситуаційних 

вправ, підготовка аналітичних записок, розв’язок проблемних ситуацій); 

МН3. Самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах). 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна шкала 

оцінювання 

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

A ВІДМІННО 5(відмінно) 90-100 

B 
ДОБРЕ 4(добре) 

82-89 

C 74-81 



 

D 
ЗАДОВІЛЬНО 3(задовільно) 

64-74 

E 60-63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО– 

можливе складання 

заходу 

підсумкового 

семестрового 

контролю 

2(незадовільно) 

35-59 

F НЕЗАДОВІЛЬНО– 

до заходу 

підсумкового 

семестрового 

контролю не 

допускається, 

необхідний 

повторний курс з 

навчальної 

дисципліни 

1-34 

 

9.2. Методи поточного нормативного оцінювання 

За дисципліною передбачені такі методи нормативного оцінювання: 

 опитування та усні коментарі викладача за його результатами; 

 настанови викладача в процесі виконання практичних завдань, рекомендації до 

виконання аналітичних завдань, реалізації проблемних ситуацій; 

 обговорення та взаємооцінювання студентами виконаних практичних завдань, 

ситуаційних вправ, роботи в групах, аналітичних записок. 

9.3. Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Сумативне оцінювання включає: 

1. підсумковий контроль за навчальною дисципліною, який визначений навчальним 

планом та освітньою програмою у формі екзамену. Підсумковий контроль 

складається з двох модульних контрольних робіт та захисту індивідуальної 

дослідницької роботи. 

2. проміжний контроль знань студентів (оцінювання роботи в малих групах, розв’язок 

кейсів,участі в бізнес-іграх, участь у дискусіях тощо). 

 

Заходи контролю Максимальна кількість балів 

Сумарне оцінювання підчас навчальних 

занять 

 

Ситуаційні завдання (вирішення, презентація, 

обговорення), розв’язання проблемних 

ситуацій 

10 х5 бали =50 балів 

Лекційні заняття(участь у дискусіях) 10 х 4 бали=40 балів 

Всього за результатами сумативного 

оцінювання під час навчальних занять 
90 балів 

Підсумковий контроль: 

Модульна контрольна робота 

 

1х10 балів=10 балів 



 

 

Всього 100 балів 
 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни 

10.2 . Засоби навчання 

ЗН1. Мультимедіа та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп’ютери, комп’ютерні системи та 

мережі. 

ЗН3.Бібліотечні фонди. 

10.2. Інформаційне та навчально-

методичне забезпечення 

1. Білецька Л. В. Економічна теорія 

(Політекономія. Мікроекономіка. 

Макроекономіка) 

[Текст]: навч. посіб. / Л.В. Білецька, О.В. 

Білецький, В.І. Савич. – 2-ге вид. перероб. та 

доп. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 688 

с. 

2. Гальчинський А.С. Основи економічних 

знань. / А.С. Гальчинський, П.С. Єщенко, Ю.І. 

Палкін. – 2-ге вид. – К. : Знання-Прес, 2004. – 

254 с . 

3. Дзюбик С. Д. Основи економічної теорії : 

навч. посіб. / С.Д. Дзюбик, О.С. Ривак. – 2-ге 

вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2008. – 

491 с. 

4. Практикум з навчальної дисципліни 

"Політична економія" для студентів усіх 

напрямів підготовки всіх форм навчання : 

[Електронне видання] / уклад. І. Ф. Лісна, Т. С. 

Черкашина, Т.Є. Калашник, Т. В. Ус. – Харків : 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 154 с. 

5. Філатов В. М. Основи економіки : 

навчальний посібник для іноземних слухачів 

підготовчого відділення / В. М. Філатов, Г. В. 

Островерхова. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 

2016. – 112 с. 

6. Загальна економіка: Підручник 

І.Ф.Радіонова, І.С.Кравченко, В.В.Радченко. / За 

ред. І.Ф.Радіонової. – 4-те вид., доп. і перероб. – 

К.: А.П.Н.‖, 2005. – 280 с. 

7. Економічна теорія. / М.I. Горлач, М.О. 

Соколов, М.I. Кримов, С.Ф. Лисенко та ін. . – 

К. : Вища школа, 2017. – 532 с. 

8. Економічна теорія: Політекономія [Текст]: 

підручник / В.Д. Базилевич, В.М. Попов, К.С. 

Базилевич та ін.; за ред. В.Д. Базилевича. – 4-те 

вид. – К. : Знання-Прес. 2005. – 615 с. 

9. Костюк В. С., Економічна теорія [Текст]: 

навч. посіб. / В.С. Костюк, А.М. Андрющенко, 

І.П. Борейко. – К. : Центр учбової літератури, 



 

2009. – 282 с. 

10. Мазур О. Є. Основи економіки : теорія і 

практикум : для студ. вищ. навч. закл. / Олена 

Мазур. – К. : Лібра, 2008. – 287 с. 

11. Методичні рекомендації для самостійної 

роботи студентів і контролю знань із курсу 

«Економіка» / Н.І. Дучинська, А.П. 

Дучинський, І.М. Лакей, Р.О. Турочкін, О.В. 

Фіногеєва – Д. : РВВ ДНУ, 2013. – 64 с. 

12. Основи економічної теорії [Текст]: 

підручник / А. А. Чухно, П. С. Єщенко, Г. Н. 

Климко та ін.; за ред. А. А. Чухно. – К. : Вища 

шк., 2001. – 606 с. 

13. Основи економічної теорії: Підручник / За 

заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. С. 

Шевченко. – Х. : Право, 2008. – 448 с. 

14. Петруня Ю. Е. Основы экономической 

теории : учеб. пособие / Ю. Е. Петруня, А. А. 

Задоя. – 4-е изд., перераб. и доп. – К. : Знання, 

2008. – 420 с. 

 

  



 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ГВД1 ТЕОРІЯ УПРАВЛІННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ ОПТИМАЛЬНИХ РІШЕНЬ 

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни 
Теорія управління та прийняття оптимальних 

рішень 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного підрозділу 

Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра менеджменту та інформаційних 

технологій 

Розробник 
Засядько А.А. – д.т.н, професор кафедри 

менеджменту ті інформаційних технологій  

Рівень вищої освіти 

Перший  рівень вищої освіти: FQ-EHEA – 

перший цикл, QF-LLL – 6 рівень, НРК – 6 

рівень 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 
16 тижнів протягом четвертого семестру 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 6 кредитів 

ЄКТС, 180 годин, з яких 60 годин становить 

контактна робота з викладачем (30 годин 

лекцій, 30 годин практичних занять), 115 

годин становить самостійна робот, атестація: 

іспит 

Мова викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 

Вибіркова навчальна дисципліна для 

освітньої програми «Інженерія програмного 

забезпечення»  

Передумови для вивчення дисципліни 

базується на знаннях, здобутих при вивченні  

дисциплін: Математика (рівень А – Вища 

математика), «Математика –рівень В – 

Дискретна математика», Програмування 

(рівень А - Алгоритми та структури даних) 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 



 

Вивчення методології дослідження процесу  управління щодо прийняття оптимального 

рішення; надання  практичних навичок застосування  математичних методів, які 

допомагають вдосконалити рішення, і програмних засобів, призначених для 

автоматизації підтримки прийняття рішень. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Загальні аспекти прийняття рішень 

Історія розвитку концепції прийняття рішень. Проблеми  структуризації прийняття 

рішень.  Закони управління, що впливають на прийняття управлінських рішень. 

Специфічні закономірності управління.  Послідовність та зміст основних етапів процесу 

прийняття рішень.  

Структура задачі та види моделей прийняття рішень.  Формальна постановка задачі 

прийняття рішень. Класифікація моделей та задач прийняття рішень. 

Тема 2. Сутність і принципи управлінських рішень, вимоги до них 

Загальні поняття про управлінське рішення.  Сутність, завдання, предмет, функції, 

суб’єкти й об’єкти управлінських рішень.  Управлінське рішення в циклі управління.  

Блочна модель підготовки та прийняття рішення.  Ієрархічна взаємозалежність 

управлінських рішень.  Класифікація управлінських рішень і вимоги до них. Вибір 

варіантів рішення. Дії з підготовки варіантів рішення і розробка моделі аналітичної 

роботи.  Порівняльний аналіз проектів різної тривалості. 

Тема 3. Системний аналіз управлінських проблем 

Системний підхід до управління. Поняття системи, її елементів та властивостей. 

Структуризація проблем.  Основні напрямки застосування ідей та принципів 

системного аналізу для вирішення управлінських проблем.  Структурний аналіз об'єкта 

управління, розробка моделі аналізу, синтез системи, що досліджується, підготовка 

проекту розв'язання управлінської проблеми.  Класифікація моделей і методів 

системного аналізу. Системний аналіз ієрархії та змісту цілей організації. Процедури 

системного аналізу. Основні принципи застосування системного підходу до вирішення 

управлінських завдань. 

Змістовний модуль 2. Моделі, методи та алгоритми прийняття рішень. 

Тема 4. Бінарні відношення та механізми прийняття рішень. 

Поняття бінарного відношення. Властивості та основні типи бінарних відношень. 

Агрегування відношень. Поняття фактор-відношення. Представлення системи переваг 

бінарними відношеннями. Впорядковані множини в прийнятті рішень. Структури 

«домінування-байдужість». Функції та механізми вибору. Представлення переваг 

децидента за допомогою функцій вибору.  Поняття механізму вибору. Основні задачі 

дослідження та використання механізмів вибору. Шкали вимірювання переваг. Основні 

види шкал вимірювання.Інваріантні алгоритми й середні величини. 

Тема 5.  Метризовані відношення й експертні оцінювання 

Метризовані відношення та міри близькості. Поняття та основні види метризованих 

відношень.  Міри близькості на бінарних відношеннях.  Емпіричні системи та 

вимірювання переваг. Методи експертного оцінювання. Проблеми експертного 

оцінювання та види експертиз.  Загальні методи експертного оцінювання.  Методи 

експертного оцінювання переваг.  Методи оцінювання компетентності експерта. 

Тема 6. Моделі та методи прийняття рішень за умови багатокритерійності 

Задача вибору. Алгоритми рішення загальної задачі вибору. Функція розподілу числа 

недомінованих альтернатив. Структуризація генеральної мети. Дерево цілей. 

Багатокритерійність. Поняття множини оптимальних за Парето розв’язків. Ймовірнісні 



 

характеристики потужності множини Парето.  Умови оптимальності.  Принципи 

прийняття раціональних рішень в багатокритерійних задачах. Методи розв’язання 

багатокритерійних задач.  Методи глобального критерію.  Методи переведення 

критеріїв в обмеження та послідовних поступок.  Методи, що використовують бінарні 

відношення.  Принципи вибору та бінарні відношення.  Прийняття рішень методом 

аналітичної ієрархії.  

Тема 7. Прийняття рішень методом аналітичної ієрархії 

Теоретичні основи методу аналітичної ієрархії. Ієрархії та пріоритети. Обґрунтування 

методу аналітичної ієрархії. Властивості власних значень матриць попарних порівнянь 

в МАІ. Прийняття рішень методом аналітичної ієрархії.  Алгоритм методу аналітичної 

ієрархії.  Особливі випадки методу  аналітичної ієрархії.  Застосування методу 

аналітичної ієрархії в плануванні та залагодженні конфліктів. 

Тема 8. Концепція корисності та раціональний вибір 

Концепція корисності та її розвиток. Загальні поняття та властивості функції 

корисності. Задача вибору з функцією корисності. Розвиток концепції корисності. Види 

корисності. Прийняття рішень на ґрунті функції корисності. Умови існування функції 

корисності. Раціональний вибір та поведінка децидента. Побудова функцій корисності. 

Структурні умови незалежності. Декомпозиція багатовимірної функції корисності. 

Побудова одно- та багатовимірних функцій корисності.Багатокритеріальна теорія 

корисності. Алгоритми оптимізації функції корисності.  

Тема 9. Моделі та методи багато особового прийняття рішень 

Прийняття рішень шляхом голосування. Поповнення й участь. Послідовні порівняння за 

правилом більшості.Послідовні та паралельні порівняння. Бінарні дерева на множині 

кандидатів. Парадокси прийняття рішень шляхом голосування. Інтерпретація 

колективних рішень графовими структурами. Внутрішня та зовнішня стійкість. 

Позиційні правила прийняття багатоособових рішень. Мажоритарні правила прийняття 

багатоособових рішень. Правила, що використовують допоміжну числову шкалу та 

турнірну матрицю. Коаліції в виборних структурах. Індекси впливу в коаліціях. 

Тема 10 Теорія ігор, стратегічні та статистичні ігри 

Предмет та завдання теорії ігор. Стратегічні ігри. Антагоністичні ігри. Нестратегічні 

ігри. Кооперативні ігри. Аффінно-еквивалентні ігри. Матричні ігри. Матричні ігри з 

сідловими точками. Основна теорема матричних ігор. Властивості оптимальних 

стратегій гри. Домінування в матричних іграх. Метод наближеного визначення ціни 

гри. Спрощення  матричних ігор. Графічний метод розв’язування матричних ігор. 

Матричні ігри та лінійне програмування. Множина всіх розв’язків гри. Біматричні ігри. 

Позиційні ігри. Організація опрацювання інформації людиною. Дескриптивні 

дослідження ції проблем прийняття рішень. 

Тема 11. Методи прийняття стратегічних управлінських рішень 

Економічна стратегія як сукупність господарських і аналітичних дій. Інформаційна база 

стратегічного аналізу. Сутність і особливості стратегічних управлінських рішень. 

Методи і критерії прийняття стратегічних управлінських рішень Методи стратегічного 

аналізу середовища підприємства (SWOT-аналіз, аналіз витрат і ланцюжка цінностей, 

оцінка конкурентоспроможності). Особливості прийняття стратегічних рішень з 

допомогою імовірнісного підходу. 

Тема 12. Психолінгвістичні аспекти прийняття рішень 

Лінгвістична невизначеність та нечіткість. Психологічні теорії поведінки при ухваленні 

рішень. Психолінгвістичні особливості отримання інформації, необхідної для прийняття 

рішень. Особливості отримання інформації від експертів. Особливості лінгвістичного та 



 

гносеологічного аспекту спілкування з експертом. Класифікація методів отримання 

інформації. Психологія прийняття рішень. Психологічні аспекти сприйняття ризику. 

Особливості багатоособових рішень. Формальні та творчі компоненти у прийнятті 

рішень. 

Змістовний модуль 3. Моделі та методи прийняття рішень в умовах нечіткої 

інформації, невизначеності та ризику 

Тема 13. Прийняття рішень в умовах нечіткої інформації 

Слабо структуровані проблеми та їх невизначеності.  Нечіткі множини та операції над 

ними. Відображення нечітких множин.  Нечіткі відношення. Означення та операції над 

нечіткими відношеннями. Властивості нечітких відношень. Завдання досягнення 

нечіткої мети. Прийняття рішень при нечіткому відношенні переваги. Прийняття 

рішень у випадку декількох нечітких відношень прийняття переваги. 

Тема 14. Моделі та методи прийняття рішень в умовах, невизначеності та ризику 

Проблема прийняття рішень в умовах невизначеності.  Класифікація невизначеностей. 

Ризики у прийнятті рішень. Поняття ризику. Ідентифікація, контроль та управління 

ризиками. Прийняття рішень за детермінованих умов, умов ризику.  Особливості 

прийняття управлінських рішень в умовах недостатньої інформації і вигідності.  Моделі 

та прийняття рішень в умовах невизначеності.  Задача прийняття рішень в умовах 

невизначеності. Критерії прийняття рішень в умовах невизначеності. Підготовка 

управлінських рішень в умовах інфляції. Оптимальні управлінські рішення. Рангування 

альтернативних проектів. Критерії вибору варіантів рішень. Оптимізація при наявності 

шумів. 

Тема 15. Моделі й методи прийняття рішень у прогнозуванні діяльності 

підприємства 

Сутність і роль прогнозування діяльності підприємства. Вимоги до прогнозних рішень. 

Стратегічні й поточні прогнози. Методи, що застосовуються в прогнозуванні, та їх 

характеристика. Моделі прогнозної фінансової звітності. Прогнозування складових 

елементів бізнесу. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД 1 Мати навички формування системи фундаментальних теоретичних знань 

і практичного використання у галузі ідентифікації проблем прийняття 

управлінських рішень 

РНД 2 Вміти виконувати формалізацію та обґрунтовування управлінських 

рішень 

РНД 3 Вміти на практиці застосовувати методи  прийняття управлінських 

рішень 

РНД 4 Визначати та класифікувати управлінські рішення, проводити 

моделювання процесу прийняття управлінських рішень, 

РНД 5 Проводити математичне програмування процесу прийняття 

управлінського рішення 

РНД 6 Розробляти алгоритм моделювання процесу прийняття управлінських 

рішень в умовах ризику та невизначеності 

РНД 7 Обирати метод управління для процесу прийняття  ефективного 

управлінського рішення 

РНД 8 Оцінювати ефективність управлінських рішень 



 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

Код Зміст 

Пр01 Знати і застосовувати відповідні математичні поняття, методи доменного, 

системного і об’єктно-орієнтованого аналізу та математичного 

моделювання для розробки програмного забезпечення. 

Пр02 Вибирати вихідні дані для проектування, керуючись формальними 

методами опису вимог та моделювання. 

Пр03 Застосовувати на практиці ефективні підходи щодо проектування 

програмного забезпечення. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Змістовний модуль 1. Проблеми системного аналізу об’єктів та процесів 

комп’ютеризації та його основні поняття. 

Тема 1. Загальні аспекти прийняття рішень. Л1, Пр1 

Тема 2. Сутність і принципи управлінських рішень, вимоги до них. Л2, Пр2 

Тема 3. Системний аналіз управлінських проблем Л3, Пр3 

Змістовний модуль 2. Моделі, методи та алгоритми прийняття рішень. 

Тема 4. Бінарні відношення та механізми прийняття рішень. Л4, Пр4 

Тема 5.  Метризовані відношення й експертні оцінювання Л5, ПР5 

Тема 6. Моделі та методи прийняття рішень за умови багатокритерійності. Л6, ПР6 

Тема 7. Прийняття рішень методом аналітичної ієрархії. Л7, Пр7 

Тема 8. Концепція корисності та раціональний вибір. Л8, ПР8 

Тема 9. Моделі та методи багато особового прийняття рішень. Л9, Пр9 

Тема 10 Теорія ігор, стратегічні та статистичні ігри. Л10, Пр10 

Тема 11. Методи прийняття стратегічних управлінських рішень. Л11, Пр11 

Тема 12. Психолінгвістичні аспекти прийняття рішень. Л12,ПР12 

Змістовний модуль 3. Моделі та методи прийняття рішень в умовах нечіткої інформації, 

невизначеності та ризику.  

Тема 13. Прийняття рішень в умовах нечіткої інформації. Л13,Пр13 

Тема 14. Моделі та методи прийняття рішень в умовах, невизначеності та ризику. л14, 

Пр14 

Тема 15. Моделі й методи прийняття рішень у прогнозуванні діяльності підприємства. 

Л15,Пр15 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного-оглядового характеру; 

– розрахункові та контрольні роботи; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання. 

НД 2. Самостійна робота 

8.  Методи викладання, навчання 



 

МН1. інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації з 

використанням мультимедійного обладнання); 

МН2. практичні заняття (навчальні дискусії, розв’язок ситуаційних вправ, підготовка 

аналітичних записок, презентація досліджень);  

МН3. самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах, тестування).  

Лекції надають студентам основний теоретичний матеріал з питань корпоративного 

управління, що є основою для самостійного навчання здобувачів вищої освіти, а також 

сприяють розвитку в студентів критичного мислення через участь в дискусіях. Лекції 

доповнюються практичними заняттями, що надають студентам можливість 

застосовувати теоретичні знання на реальних прикладах. Практичні заняття 

сконструйовані з застосуванням методів практико-орієнтованого навчання, і 

передбачають розв’язок студентами практичних задач, кейсів на основі реальних даних, 

а також підготовку аналітично-оглядових завдань з корпоративного управління. 

Самостійне навчання сприяє підготовці до лекцій, практичних занять, а також роботи 

індивідуально та в невеликих групах для підготовки презентацій, що будуть 

представлені іншим групам, та для виконання індивідуальних та групових ситуаційних 

вправ на практичних заняттях, участі в них тощо. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання 

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

A Відмінно 5 (відмінно) 90-100 

B 
Добре 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
Задовільно 3 (задовільно) 

64-74 

E 60-63 

FX Незадовільно – 

можливе складання 

заходу підсумкового 

семестрового 

контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 

F Незадовільно – до 

заходу підсумкового 

семестрового 

контролю не 

допускається, 

необхідний 

повторний курс з 

навчальної 

дисципліни 

1-34 

 

9.2. Методи оцінювання 

4.1. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

1. Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною "Теорія управління та 



 

прийняття оптимальних рішень”  - екзамен. 

2. Форми поточного контролю під час навчальних занять: тестування, контрольні 

роботи, захист результатів виконання індивідуальних розрахунково-графічних робіт 

тощо. 

3. Розподіл балів, які може накопичувати студент при вивченні дисципліни "Теорія 

управління та прийняття оптимальних рішень”, наведено в таблиці 4. 

 

Таблиця 4 

 

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною "Теорія 

управління та прийняття оптимальних рішень” та їх оцінювання
 

 

Форми контролю 

Максимальна кількість балів 

Денна форма навчання 

Заочна 

(дистанційна) форма 

навчання 

Поточний контроль:   

Усні відповіді, розв’язування задач 

та практичних завдань 
2 х 15 балів = 20 балів  

Письмові опитування або 

тестування 
до 10 балів  

Виступ на науковій конференції, 

участь в олімпіаді 
до 30 балів  

Підсумкова контрольна робота 30 балів  

Всього за результатами поточного 

контролю: 
50  

Іспит 50  

Всього 100  

 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1. Засоби навчання ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп’ютери, комп’ютерні системи та 

мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2. Інформаційне та навчально-

методичне забезпечення 

Основна література 

1. Бутко М П. Теорія прийняття рішень: 

підручник /М.П. Бутко, І. М. Бутко, В.П. 

Мащенко, М.І. Мурашко, Л.Д Оліфіренко, 

Т.В. Пепа, Г.М. Самійленко. – К. : ЦУЛ. – 

2018. – 360 с. 

2. Волошин, О. Ф. Моделі та методи прийняття 

рішень : навч. посіб. для студ.вищ. навч. закл. 

/ О. Ф. Волошин, С. О. Мащенко. – 2-ге вид., 

перероб. та допов.– К. : Видавничо-

поліграфічний центр "Київський 

університет". - 2010. – 336 с.  



 

3. Нестеренко О.В. Інтелектуальні системи 

підтримки прийняття рішень: навч.посібн./ 

О.В. Нестеренко, О.І. Савенков, О.О. 

Фаловський. За ред. П.І. Бідюка. –Київ: 

Національна академія управління. – 2016. – 

188 с.  

4. Демиденко М.А. Системи підтримки 

прийняття рішень : навч. посіб. / 

М.А.Демиденко; Нац. гірн. ун-т. –– Електрон. 

текст. дані. – Д. : 2016. – 104 с. 

Додаткова література 

5. Гаркуша О.В. Моделі і методи прийняття 

рішень в аналізі та аудиті: навч.посіб. / Н.М. 

Гаркуша, О.В. Цуканова, О.О. Горошанська. 

К.: Видавництво «Знання». – 2012. – 591 с. 

6. Грешилов А.А. Математические методы 

принятия решений. Учебное пособие. – М.: 

МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2014. – 647 с. 

7. Петросян Л.А., Зенкевич Н.А., Шевкопляс 

Е.В. Теория игр. 2 2-е изд., переработанное и 

дополненное – СПб.: БXB - Петербург, 2012, 

– 432 с. 

 

 

  



 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ГВД1 ЧИСЕЛЬНІ МЕТОДИ  ТА СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ 

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни 
ГВД1, Чисельні методи  та системний 

аналіз 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного підрозділу 

Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра менеджменту та інформаційних 

технологій 

Розробник 
Засядько А.А. – д.т.н, професор кафедри 

менеджменту ті інформаційних технологій  

Рівень вищої освіти 

Перший  рівень вищої освіти: FQ-EHEA – 

перший цикл, QF-LLL – 6 рівень, НРК – 6 

рівень 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 

16 тижнів протягом 4-го семестру 

 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 6 кредитів 

ЄКТС, 180 годин, з яких 60 годин становить 

контактна робота з викладачем (30 годин 

лекцій, 30 годин практичних занять), 115 

годин становить самостійна робота, 

атестація: іспит 

Мова викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 

Вибіркова навчальна дисципліна для 

освітньої програми «Інженерія програмного 

забезпечення»  

Передумови для вивчення дисципліни 

Навчальна дисципліна «Чисельні методи та 

системний аналіз» базується на знаннях, 

здобутих при вивченні шкільного курсу 

математики, а також на знаннях таких 

дисциплін, як: Математика (рівень А – Вища 

математика), «Математика –рівень В – 

Дискретна математика», Програмування 

(рівень А - Алгоритми та структури даних) 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 



 

3. Мета навчальної дисципліни 

Вивчення методології дослідження таких властивостей та відношень на об’єктах 

комп’ютеризації, які важко спостерігаються шляхом представлення цих об’єктів у 

вигляді цілеспрямованих систем; 

Надання  практичних навичок застосування системної методології для аналізу, 

моделювання та проектування складних об’єктів, побудови комп'ютерних 

інформаційних систем (КIС), розв’язування інформаційних проблем в них; 

використання практичних методологій системного аналізу (СА) для логiко-фiзичного 

моделювання та проектування КIС; формування і розвиток системного мислення. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовний модуль 1. Проблеми системного аналізу об’єктів та процесів 

комп’ютеризації та його основні поняття. 

Тема 1. Вступ. Основні аспекти розвитку системного аналізу та системного 

підходу. 

1.1. Мета, цілі та завдання дисципліни. Характеристика основних розділів. 

Історичні аспекти розвитку системних уявлень.  

1.2. Передумови виникнення системного підходу.  

1.3. Основні напрямки системних досліджень.  

1.4. Роль СА в загальній теорії систем.  

1.5. Особливості застосування СА та його предмет.  

Тема 2. Основнi поняття системного аналізу та систем. 

2.1. Принципи системного підходу.  

2.2. Визначення системи та оточуючого середовища. Декомпозиція. Поняття: 

мети, елементу, зв’язку, функції системи, стану та процесу, динаміки та статики.  

2.3. Поняття структури системи, класифікація по топології та управлінню. 2.4 

Способи формального представлення структури та її топологічний аналіз. 2.5. 

Особливості зображення структур КІС за допомогою діаграм потоків даних.  

Тема 3. Класифікація систем. 

3.1. Класифікаційні ознаки за призначенням, походженням, видом елементів, 

ступеню взаємодії із зовнішнім середовищем.  

3.2. Поняття складних та великих систем.  

3.3. Класифікація КІС. 

Змістовний модуль 2. Проблеми моделювання в системному аналізі. 

Тема 4. Моделювання в системному аналізі. 

4.1. Моделювання як спосіб наукового пізнання та його призначення в СА.  

4.2. Поняття адекватності моделі та способи її досягнення.  

4.3. Кортежний запис моделі.  

4.4. Класифікація моделей: формальні та неформальні моделі, моделі “чорної 

скриньки”, складу та структури, мислене та реальне моделювання, поняття 

дискретного та неперервного моделювання, динамічні та статичні моделі. 

Тема 5. Методологічні аспекти моделювання із застосуванням системного 

підходу. 

5.1. Аксіоматичний підхід дослідження систем.  

5.2. Метод “чорної скриньки”. Невизначеність при побудові моделей “вхід 

вихід”.  

5.3. Стохастичний підхід при побудові моделей систем “вхід-вихід”.  

5.4. Теоретико-множинний та інтервальний підхід при побудові моделей систем 



 

“вхід-вихід”.  

5.5. Особливості побудови оптимізаційних моделей в системному аналізі.  

5.6. Імітаційне моделювання при прийнятті рішень. 

Тема 6. Аналітичний та синтетичний підходи в системному аналізі. 

6.1. Аналіз та синтез при дослідженні складних систем.  

6.2. Основні операції аналізу та синтезу: декомпозиція та агрегування.  

6.3. Конфігуратори, агрегати-оператори та агрегати-структури. 

Тема 7. Особливості моделювання комп’ютерних інформаційних систем за 

допомогою діаграм потоків даних. 

7.1. Характерні особливості моделей інформаційних систем.  

7.2 Вимоги до формального запису інформаційної системи на основі DFD. 

 7.3. Застосування системного підходу для побудови рівневих діаграм потоків 

даних.  

7.4. Фізичне та логічне моделювання на основі DFD. 

Змістовний модуль 3. Методології та методи системного аналізу та проектування 

КІС. 

Тема 8. Методології системного аналізу. 

8.1. Парадигма: методологія-метод-модель-засіб. 

8.2. Етапи (алгоритми системного аналізу) розв’язання проблем у системному 

аналізі.  

8.3. Методологія дослідження існуючих систем.  

8.4. Системний аналіз як методологія розв’язування складних проблем. 

 8.5. Поняття лінійного проблемно-розв’язувального циклу (життєвого циклу 

системи).  

8.6. Особливості застосування лінійного життєвого циклу для розв’язування 

проблем в комп’ютерних інформаційних системах.  

8.7. Еволюцiйне моделювання та проектування.  

8.8. Особливостi використання альтернативних життєвих циклiв для 

"невизначених систем" та систем пiдтримки прийняття рiшень.  

8.9. Життевий цикл типу "прототипування".  

8.10. Системне та стратегічне планування. 

Тема 9. Метод аналізу ієрархій. 

9.1. Особливості ієрархічного представлення складної проблеми.  

9.2. Локальні приорітети, методи та алгоритми їх синтезу.  

9.3. Оцінювання послідовності тверджень експерта.  

9.4. Переваги та приорітети.  

9.5. Порівняння об’єктів зі стандартами та методом копіювання. 

9.6.Багатокритеріальний вибір на ієрархіях з різним числом та складом критеріїв.  

9.7. Перевірка узгодженості тверджень експертів. 

Тема 10. Методи дерева цілей, функціонального аналізу. 

10.1. Метод дерева цілей.  

10.2. Метод Дельфі  

10.3.Функціонально-вартісний аналіз та споріднені методи.  

10.4. Використання CASE-засобів в функціонально-вартісному аналізі  

10.5. Інші методи системного аналізу. 

10.6. Особливості методу дерева цілей та функціонально-вартісного аналізу при 

розв’язуванні проблем в КІС. 

Тема 11. Методи комбінаторно-морфологічного аналізу і синтезу. 



 

11.1.Особливості реалізацій морфологічного підходу.  

11.2. Отримання та систематизація інформації для аналізу і синтезу систем.  

11.3. Побудова морфологічних таблиць.  

11.4. Основи синтезу раціональних систем  

11.5. Морфологічні методи синтезу раціональних варіантів систем. 

Тема 12. Аналіз процесів функціонування систем 

12.1. Аналіз систем за допомогою когнітивних карт.  

12.2. Таблиці рішень.  

12.3. Дерева рішень. 

12.4.Аналіз та моделювання систем за допомогою мереж Петрі.  

12.5. Опис процесів при дослідженні КІС. 

Тема 13. Системний аналiз процесiв одержання iнформацiї 

13.1. Поняття інформаційно-пошукової стратегiї. Види iнформацiйних джерел. 

Пошукові процедури.  

13.2. Особливості групових та індивідуальних методів видобування знань. 

Пасивні та активні методи.  

13.3. Труднощі та психологічні особливості отримання інформації від експертів.  

13.4. Ігри з експертом та текстологічні методи видобування знань. 

Тема 14. Основні підходи до проектування КІС. 

14.1. Поняття системного проектування  

14.2. Класичні схеми проектування інформаційних систем.  

14.3. Вдосконалення класичних схем проектування.  

14.4. Методологія швидкого розроблення застосувань (RAD).  

14.5. DFD-орієнтована методологія проектування КІС.  

14.6. Комбiнування структурного аналiзу (DFD) з аналiзом даних.  

14.7. HIPO-функціональна методологія.  

14.8. Проблемно-розв'язувальний процес із використанням структурно-системної 

методології.  

14.9. Інструментарій класичних схем проектування. 

Тема 15. Системні підходи до проектування КІС. 

15.1. Передумови змін в методах проектування.  

15.2. Виникнення і зміст реінженерії бізнес-процесів.  

15.3. Якісні зміни в інформаційних технологіях.  

15.4. Перспективи розвитку системних методів проектування КІС. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД 1 Знати основні поняття теорії систем, види та властивості систем, їх 

функції, особливості економічних систем, основні поняття та принципи 

системного підходу, методолоґію системного аналізу; 

РНД 2 Вміти здійснити системне дослідження згідно до методолоґії системного 

аналізу та етапів системного розв’язання проблем; володіти 

конкретними методами та засобами системного аналізу в прикладній 

області – інженерії програмного забезпеченняі. 

РНД 3 Знати типи розвитку системних уявлень, основні напрямки системних 

досліджень, основні поняття системного аналізу (СА) та принципи 

системного підходу; 



 

РНД 4 Знати системно-методологічні аспекти моделювання; методології та 

методи СА; методи отримання інформації для СА, основні методології 

проектування КІС 

РНД 5 Вміти інтерпретувати основні поняття СА та принципи системного 

підходу до КІС та об’єктів комп’ютеризації 

РНД 6 Вміти застосовувати аналітичний та синтетичний підходи до 

моделювання КІС та об’єктів комп’ютеризації; 

РНД 7 Вміти побудувати життєвий цикл системи, застосовувати методології, 

методи та алгоритми системного аналізу для розв’язування проблем на 

складних об’єктах комп’ютеризації;  

РНД 8 Вміти організувати збір інформації для СА відповідно до принципів 

системного підходу; вміти застосовувати методології СА при 

проектуванні конкретних КІС.  

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

Пр05 Знати і застосовувати відповідні математичні поняття, методи 

доменного, системного і об’єктно-орієнтованого аналізу та 

математичного моделювання для розробки програмного забезпечення. 

Пр11 Вибирати вихідні дані для проектування, керуючись формальними 

методами опису вимог та моделювання. 

Пр12 Застосовувати на практиці ефективні підходи щодо проектування 

програмного забезпечення. 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1. Вступ. Основні аспекти розвитку системного аналізу та системного підходу. Л1 

Тема 2. Основнi поняття системного аналізу та систем. Л2 

Тема 3. Класифікація систем. Л3 

Змістовний модуль 2. Проблеми моделювання в системному аналізі. 

Тема 4. Моделювання в системному аналізі. Л4, пр1, Пр2, Пр3 

Тема 5. Методологічні аспекти моделювання із застосуванням системного підходу. Л5, 

Пр4 

Тема 6. Аналітичний та синтетичний підходи в системному аналізі. Л6 

Тема 7. Особливості моделювання комп’ютерних інформаційних систем за допомогою 

діаграм потоків даних. Л7 

Змістовний модуль 3. Методології та методи системного аналізу та проектування КІС. 

Тема 8. Методології системного аналізу. Л8, Пр5 

Тема 9. Метод аналізу ієрархій. Л9, Пр 6 

Тема 10. Методи дерева цілей, функціонального аналізу. Пр7, Пр8 

Тема 11. Методи комбінаторно-морфологічного аналізу і синтезу. Л10, Пр9 

Тема 12. Аналіз процесів функціонування систем Л11, Пр10, ПР11 

Тема 13. Системний аналiз процесiв одержання iнформацiї Л12, Пр12 

Тема 14. Основні підходи до проектування КІС. Л13, Л14, Пр13, Пр14 

Тема 15. Системні підходи до проектування КІС. Л15, Пр15 

7.2 Види навчальної діяльності  



 

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного-оглядового характеру; 

– розрахункові та контрольні роботи; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання. 

НД 2. Самостійна робота 

8.  Методи викладання, навчання 

МН1. інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації з 

використанням мультимедійного обладнання); 

МН2. практичні заняття (навчальні дискусії, розв’язок ситуаційних вправ, підготовка 

аналітичних записок, презентація досліджень);  

МН3. самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах, тестування).  

Лекції надають студентам основний теоретичний матеріал з питань корпоративного 

управління, що є основою для самостійного навчання здобувачів вищої освіти, а також 

сприяють розвитку в студентів критичного мислення через участь в дискусіях. Лекції 

доповнюються практичними заняттями, що надають студентам можливість 

застосовувати теоретичні знання на реальних прикладах. Практичні заняття 

сконструйовані з застосуванням методів практико-орієнтованого навчання, і 

передбачають розв’язок студентами практичних задач, кейсів на основі реальних 

даних, а також підготовку аналітично-оглядових завдань з корпоративного управління. 

Самостійне навчання сприяє підготовці до лекцій, практичних занять, а також роботи 

індивідуально та в невеликих групах для підготовки презентацій, що будуть 

представлені іншим групам, та для виконання індивідуальних та групових ситуаційних 

вправ на практичних заняттях, участі в них тощо. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання 

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

A Відмінно 5 (відмінно) 90-100 

B 
Добре 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
Задовільно 3 (задовільно) 

64-74 

E 60-63 

FX Незадовільно – 

можливе складання 

заходу підсумкового 

семестрового 

контролю 
2 (незадовільно) 

35-59 

F Незадовільно – до 

заходу підсумкового 

семестрового 

контролю не 

допускається, 

1-34 



 

необхідний 

повторний курс з 

навчальної 

дисципліни 
 

9.2. Методи оцінювання 

Для визначення рейтингової оцінки курс дисципліни «Чисельні методи та системний 

аналіз» поділяється на два основних модуля, у межах яких розподілені теми. Ступінь 

вивчення студентами кожної теми дисципліни контролюється наведеними нижче 

методами під час аудиторних занять, тестуванням за підсумками вивчення тем у межах 

кожного основного модулю, проведення підсумкового оцінювання: 

– поточне усне опитування на лекційних та практичних заняттях; 

– оцінка виконання практичних домашніх завдань; 

– аудиторне розв’язання задач, тестова перевірка під час поточного та підсумкового 

контролю;  

– проведення двох модульних контролів.  

Екзамен проводиться у письмовій формі. Структура білету: 2 теоретичних питання, 

розв’язання задачі, тести відкритого типу та комп’ютерне тестування. 

Таблиця 4 

 

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною «Чисельні 

методи та системний аналіз» та їх оцінювання
 

 

Форми контролю 

Максимальна кількість балів 

Денна форма навчання 

Заочна 

(дистанційна) форма 

навчання 

Поточний контроль:   

Усні відповіді, розв’язування задач 

та практичних завдань 
2 х 15 балів = 20 балів  

Письмові опитування або 

тестування 
до 10 балів  

Виступ на науковій конференції, 

участь в олімпіаді 
до 30 балів  

Підсумкова контрольна робота 30 балів  

Всього за результатами поточного 

контролю: 
50  

Іспит 50  

Всього 100  

 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1. Засоби навчання ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп’ютери, комп’ютерні системи та 

мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2. Інформаційне та навчально- Основна література 



 

методичне забезпечення 6. ВаренкоВ.М., Братусь І. В., Дорошенко В. С., 

Смольников Ю. Б., Юрченко В.О. Системний 

аналіз інформаційних процесів: Навч. посіб. / 

В.М. Варенко, І. В. Братусь, В. С. 

Дорошенко, Ю. Б. Смольников, В.О. 

Юрченко. –К.: Університет «Україна», 2013. 

–203с. 

7. В.Л. Бурячок, С.В.Толюпа, А.О. Аносов, 

В.А.Козачок, Н.В. Лукова-Чуйко. 

«Системний аналіз та прийняття рішень в 

інформаційній безпеці». – 2015. 

Додаткова література 

8. Дудник І. М. Вступ до загальної теорії 

систем. -  К.: Кондор, 2009. – 205 с.  

9. Лесечко М.Д. Основи системного підходу: 

теорія, методологія, практика:  

Навч. посіб. – Львів: ЛРІДУ УАДУ, 2002. – 

300 с.  

10. Сурмин  Ю.П.  Теория  систем  и  системний  

анализ.  Учеб.  пособис.  —  К.: МАУП, 2003. 

– 368 с.  

11. Орлов  П.І.,  Луганський  О.М.  Інформаційні  

системи  та  технології  в управлінні,  освіті,  

бібліотечній  справі:  Наук.-практ.  посіб.    –  

Донецьк:  Альфа-прес, 2004. – 292 с.   

 

 

  



 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ФВД1 СЕРЕДОВИЩЕ РОЗРОБКИ JAVA 

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Середовище розробки Java 

Повна офіційна назва закладу вищої освіти ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного підрозділу 

Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра менеджменту та інформаційних 

технологій 

Розробник 

Андрієнко В.О. – к.т.н, доцент, доцент 

кафедри менеджменту та інформаційних 

технологій  

Рівень вищої освіти 

Перший  рівень вищої освіти: FQ-EHEA – 

перший цикл, QF-LLL – 6 рівень, НРК – 6 

рівень 

Семестр вивчення навчальної дисципліни 15 тижнів протягом 1-го семестру 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 6 кредитів 

ЄКТС, 180 годин, з яких 60 годин 

становить контактна робота з викладачем 

(30 годин лекцій, 30 годин практичних 

занять), 115 годин становить самостійна 

робот, атестація: іспит 

Мова викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 

Вибіркова навчальна дисципліна для 

освітньої програми «Інженерія 

програмного забезпечення»  

Передумови для вивчення дисципліни 

базується на знаннях, здобутих при 

вивченні «Алгоритмізація та 

програмування», «Об’єктно-орієнтоване 

програмування», «Англійська мова» 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Забезпечення необхідними знаннями та практичними навичками в галузі інформаційних 

технологій, зокрема вивчення теоретичних основ і принципів побудови алгоритмів та 

способів створення Java-проектів за допомогою фреймворку Spring.  

Завдання – оволодіти основними поняттями та навичками роботу у фреймворку Spring 



 

Boot. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Теми лекційних 

занять  

 
Змістовий модуль 1. Модулі фреймворка Spring  

Тема 1. Вступ у  Spring.                           

Тема 2. Підготовка конфігурації та зв’язування компонетів у Spring.    

Тема 3.  XMLконфігурація у Spring   

Тема 4.  Аспектноорієнтований підхід у Spring (AOP).  

Тема 5.  Робота з базами даних. Spring JDBC.  

Тема 6. Створення  веб-додатків за допомгою Spring MVC.  

Тема 7. Використання Spring Web Flow.   

Разом за  ЗМ1  90  30      30     30                    

Теми лекційних 

занять  

 
Змістовий модуль 2. Управління компонентами Spring  

Тема 8. Безпека Безпека в Spring.  Spring Security.  

Тема 9. Взаємодія з віддаленими службами (RMI).  

Тема 10. Взаємодія з віддаленими службами (RMI).   

Тема 11. Обмін повідомленнями в Spring.  

 

Тема 12. Управління компонентами Spring  за допомогою JMX. 

  

Тема 13. Створення веб-служб на основі моделі contract-first.  

 

Тема 14. Spring та Enterprise JavaBeans.  

  

Разом за ЗМ 2  90  30      30     30                    

Усього годин   180  60    60    60              

1.  

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД 1 Здатність здійснювати формалізований опис задач дослідження операцій в 

організаційно-технічних і соціальноекономічних системах різного 

призначення, визначати їх оптимальні розв’язки, будувати моделі 

оптимального управління з урахуванням змін економічної ситуації, 

оптимізувати процеси управління в системах різного призначення та рівня 



 

ієрархії. 

РНД 2 Здатність застосовувати методології, технології та інструментальні засоби 

для управління процесами життєвого циклу інформаційних і програмних 

систем, продуктів і сервісів інформаційних технологій відповідно до вимог 

замовника. 

РНД 3 Здатність до інтелектуального аналізу даних на основі методів 

обчислювального інтелекту включно з великими та погано 

структурованими даними, їхньої оперативної обробки та візуалізації 

результатів аналізу в процесі розв’язування прикладних задач. 

РНД 4 Здатність забезпечити організацію обчислювальних процесів в 

інформаційних системах різного призначення з урахуванням архітектури, 

конфігурування, показників результативності функціонування операційних 

систем і системного програмного забезпечення. 

РНД 5 Здатність до розробки мережевого програмного забезпечення, що 

функціонує на основі різних топологій структурованих кабельних систем, 

використовує комп’ютерні системи і мережі передачі даних та аналізує 

якість роботи комп’ютерних мереж. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

ПР 6 Уміння вибирати та використовувати відповідну задачі методологію 

створення програмного забезпечення. 

ПР 7 Знати і застосовувати на практиці фундаментальні концепції, парадигми і 

основні принципи функціонування мовних, інструментальних і 

обчислювальних засобів інженерії програмного забезпечення. 

ПР 13 Знати і застосовувати методи розробки алгоритмів, конструювання 

програмного забезпечення та структур даних і знань. 

ПР 15 Мотивовано обирати мови програмування та технології розробки для 

розв’язання завдань створення і супроводження програмного 

забезпечення. 

ПР 17 Вміти застосовувати методи компонентної розробки програмного 

забезпечення. до кваліфікаційної роботи 

ПР 23 Вміти документувати та презентувати результати розробки програмного 

забезпечення 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Лекції, практичні, самостійна робота студентів 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного-оглядового характеру; 



 

– розрахункові та контрольні роботи; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання. 

НД 2. Самостійна робота 

8.  Методи викладання, навчання 

МН1. інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації з 

використанням мультимедійного обладнання); 

МН2. практичні заняття (навчальні дискусії, розв’язок ситуаційних вправ, підготовка 

аналітичних записок, презентація досліджень);  

МН3. самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах, тестування).  

Лекції надають студентам основний теоретичний матеріал з питань корпоративного 

управління, що є основою для самостійного навчання здобувачів вищої освіти, а також 

сприяють розвитку в студентів критичного мислення через участь в дискусіях. Лекції 

доповнюються практичними заняттями, що надають студентам можливість 

застосовувати теоретичні знання на реальних прикладах. Практичні заняття 

сконструйовані з застосуванням методів практико-орієнтованого навчання, і 

передбачають розв’язок студентами практичних задач, кейсів на основі реальних даних, 

а також підготовку аналітично-оглядових завдань з корпоративного управління. 

Самостійне навчання сприяє підготовці до лекцій, практичних занять, а також роботи 

індивідуально та в невеликих групах для підготовки презентацій, що будуть представлені 

іншим групам, та для виконання індивідуальних та групових ситуаційних вправ на 

практичних заняттях, участі в них тощо. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання 

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

A Відмінно 5 (відмінно) 90-100 

B 
Добре 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
Задовільно 3 (задовільно) 

64-74 

E 60-63 

FX Незадовільно – 

можливе складання 

заходу підсумкового 

семестрового 

контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 

F Незадовільно – до 

заходу підсумкового 

семестрового 

контролю не 

допускається, 

необхідний 

повторний курс з 

навчальної 

1-34 



 

дисципліни 
 

9.2. Методи оцінювання 

4.1. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

1. Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною " Середовище розробки 

Java ”  - екзамен. 

2. Форми поточного контролю під час навчальних занять: тестування, контрольні роботи, 

захист результатів виконання індивідуальних розрахунково-графічних робіт тощо. 

3. Розподіл балів, які може накопичувати студент при вивченні дисципліни " Середовище 

розробки Java ”, наведено в таблиці 4. 

 

Таблиця 4 

 

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною "Інформаційні 

технології (рівень А)” та їх оцінювання
 

 

Форми контролю 

Максимальна кількість балів 

Денна форма навчання 

Заочна 

(дистанційна) форма 

навчання 

Поточний контроль:   

Усні відповіді, розв’язування задач 

та практичних завдань 
20 балів  

Письмові опитування або 

тестування 
до 10 балів  

Виступ на науковій конференції, 

участь в олімпіаді 
до 30 балів  

Підсумкова контрольна робота 30 балів  

Всього за результатами поточного 

контролю: 
50  

Іспит 50  

Всього 100  

 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1. Засоби навчання ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп’ютери, комп’ютерні системи та 

мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2. Інформаційне та навчально-

методичне забезпечення 

1 Основна література 

1. Дронов Владимир Java и Spring; БХВ-

Петербург - М., 2015. - 736 c.  

2. Дронов Владимир Java. Народные советы; 

БХВ-Петербург - М., 2016. - 458 c.  

3. Дунаев Вадим Java. Самоучитель; Питер - М., 

2015. - 400 c.  

4. Дунаев Вадим Spring, скрипты и стили; БХВ-



 

Петербург - М., 2015. - 816 c.  

5. Изучаем JavaFX; Питер - М., 2015. - 400 c.  

6. Клименко Роман Веб-мастеринг на 100%; 

Питер - М., 2015. - 920 c.  

7. Климов Александр JavaFX на примерах; БХВ-

Петербург - М., 2017. - 812 c.  

8. Крокфорд Д. JavaFX. Сильные стороны; 

Питер - М., 2016. - 262 c.  

9. Лазаро Исси Коэн, Джозеф Исси Коэн 

Полный справочник по JavaFX, и Spring;                

ЭКОМ Паблишерз - М., 2016. - 311 c.                                                                                                           

10. Макфарланд Дэвид JavaS и jQuery. 

Исчерпывающее руководство (+ DVD-ROM); 

Эксмо - М., 2015. - 688 c.  

11. Макфарланд Дэвид Java. Подробное 

руководство; Эксмо - М., 2015. - 608 c.  

12. Никсон Робин Создаем динамические веб-

сайты с помощью PHP, MySQL, Java, CSS и 

HTML5; Питер - М., 2016. - 768 c.  

13. Прохоренок Н. А. Java. Самое необходимое; 

БХВ-Петербург - М., 2015. - 416 c.  

14. Резиг Джон , Бибо Беэр Секреты Java ниндзя; 

Вильямс - М., 2015. - 416 c.  

15. Роббинс Дженнифер  Java. Исчерпывающее 

руководство (+ DVD-ROM); Эксмо - М., 2017. 

- 528 c.  

16. Крейг Уоллс. Spring в действии. 3 издание.- 

М.: ДМК Пресс, 2013. – 752 с.  

6.2. Додаткова література 

1. Фримен  Адам  jQuery  для 

профессионалов;  Вильямс  М., 2015. 

 -  960  c.  

2. Херман Дэвид Сила Java. 68 способов 

эффективного использования JS; Питер -  М., 

2015.  - 952 c.  

3. Чаффер Д. Изучаем jQuery 1.3. Эффективная 

веб-разработка на Java; Символ-плюс -  

М., 2015.  - 391 c.  

4. Шпильман Сью JSTL. Практическое 

руководство для JSP-программистов; 

КУДИЦ-Образ -  

М., 2016. - 272 c.  

5. Гаевский, А.Ю. 100% самоучитель. Создание 

Web-страниц и Web-сайтов. HTML и Java /  

А.Ю. Гаевский, В.А. Романовский. - М.: Наука, 

2015.  -  464  c.  

6. Дронов, В. Java в дизайне / В. Дронов. - М.: СПб: 

БХВ, 2014. - 880 c. 7. Кингсли-Хью, К.Э. Java 1.5: 



 

учебный курс / К.Э. Кингсли-Хью. - М.: СПб: 

Питер, 2013. - 272   

8. Негрино Java для начинающих / Негрино, 

Том. - М.: Огни, 2013. - 544 c.  

9. Федоров, А.Г. Java для всех / А.Г. Федоров. - 

М.: Машиностроение, 2012. - 384 c.  

 

 

  



 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

ФВД2 МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни 
Моделювання та аналіз програмного 

забезпечення 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного підрозділу 

Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра менеджменту та інформаційних 

технологій 

Розробник 
Засядько А.А. – д.т.н, професор кафедри 

менеджменту ті інформаційних технологій  

Рівень вищої освіти 

Перший  рівень вищої освіти: FQ-EHEA – 

перший цикл, QF-LLL – 6 рівень, НРК – 6 

рівень 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 
16 тижнів протягом четвертого семестру 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 6 кредитів 

ЄКТС, 180 годин, з яких 60 годин становить 

контактна робота з викладачем (30 годин 

лекцій, 30 годин практичних занять), 115 

годин становить самостійна робот, атестація: 

іспит 

Мова викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 

Вибіркова навчальна дисципліна для 

освітньої програми «Інженерія програмного 

забезпечення»  

Передумови для вивчення дисципліни 

базується на знаннях, здобутих при вивченні  

дисциплін „Інформаційні технології”, 

„Архітектура та проектування програмного 

забезпечення», «Основи програмної 

інженерії», «Програмування», «Комп’ютерні 

системи та мережі». 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 



 

Вивчення 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. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовний модуль 1. Моделювання інформаційного забезпечення 

Тема 1. Визначення поняття моделювання предметної області 

Значення моделей і моделювання в інженерії ПЗ.  Програмне забезпечення та інші 

системи. Моделювання предметної області.  Метафора візуалізації. Графова метафора. 

Визначення візуального моделювання. Засоби візуального моделювання. Програмні 

інструменти.  Візуальне моделювання на тлі еволюції засобів програмування.  

Семантичний розрив візуальних моделей і программного коду. 

Тема 2. Ієрархія метаописів. Точка зору моделювання. Граф моделі і діаграми 

Предметна область(domain), модель, метамодель, метаметамодель.  Множина моделей 

ПО. Граф моделі і діаграми.  Операції над графом моделі і діаграмами. 

Тема 3. Методології моделювання предметної області 

Структурна модель предметної області. Об'єктна структура. Функціональна структура. 

Структура управління. Організаційна структура. Технічна структура.  Функціонально-

орієнтовані та об'єктно-орієнтовані методології опису предметної області. 

Функціональна схема IDEF0. Функціональна схема потоків даних.  Об'єктно-

орієнтована методика. Порівняння існуючих методик. Синтетична методика. 

Тема 4. Моделювання унікальної системи 

Базові функції.  Компонування і формалізація.  Вивчення існуючої системи. Передача 

знань про систему.  Цикл SADT / IDEF читач / автор. 

Тема 5. Інформаційне забезпечення ІС 

Інформаційне забезпечення. Основні поняття класифікації інформації.  Правила 

класифікації продукції. Кодування інформації.  Поняття уніфікованої системи 

документації.  Інформаційне забезпечення.  Проектування екранних форм електронних 

документів.  Інформаційна база та способи її організації. 

Тема 6. Моделювання інформаційного забезпечення 

Моделювання даних.  Базові поняття ERD. Метод IDEFI. Відображення моделі даних в 

інструментальному засобі ERwin. Документування моделі. Масштабування.  Створення 

логічної моделі даних. Рівні логічної моделі. Сутності та атрибути. Зв'язки. Типи 

сутностей та ієрархія наслідування.  Ключі. Нормалізація даних. Домени. Створення 

фізичної моделі даних 

Змістовний модуль 2. Моделювання функціонального забезпечення  

Тема 7. Специфікація функціональних вимог предметної області 

Специфікація функціональних вимог предметної області.  Процесні потокові моделі.  

Основні елементи процесного підходу.  Виділення і класифікація процесів. Референтна 

модель бізнес-процесу.  Проведення передпроектного обстеження підприємств.  

Результати передпроектного обстеження. 

Тема 8. Аналіз і моделювання функціональної області впровадження ІС 

Повна бізнес-модель компанії.  Шаблони організаційного бізнес-моделювання. Шаблон 

розробки місії.  Шаблон формування бізнесу. Шаблон формування функціоналу 

компанії (основних бізнес-функцій).  Шаблон формування зон відповідальності за 

функціоналкомпанії.  Шаблон потокового процесного опису.  Побудови організаційно-

функціональної моделі компанії.  Інструментальні засоби організаційного моделювання. 



 

Тема 9. UML - Уніфікована мова моделювання 

Типи діаграм UML. Діаграми випадків використання (use case diagrams). Діаграми 

активностей (activity diagrams). Діаграми розгортання (deployment diagrams).  Діаграми 

компонент (component diagrams). Діаграми комунікацій (communication diagrams).  

Діаграми послідовностей (sequence diagrams).  Тимчасові діаграми (timing diagrams).  

Діаграми схем взаємодії (interaction overview diagram). 

Тема 10. Поведінкові діаграми UML 

Поведінкові діаграми: діаграми активностей (activity diagrams). Діаграми випадків 

використання (use case diagrams). Діаграми кінцевих автоматів (state machine diagrams). 

Діаграми послідовностей (sequence diagrams). Діаграми схем взаємодії (interaction 

overview diagrams).  Діаграми комунікацій (communication diagrams). Тимчасові 

діаграми (timing diagrams). 

Тема 11. Моделювання бізнес-процесів 

Схема бізнес-моделювання. Поняття бізнес-процесу. Види процесів.  Процесний підхід 

до управління. 

Тема 12. Візуальне моделювання бізнес-процесів 

Нова концепція бізнесу - орієнтація на бізнес-процеси. ERP-системи.  Моделювання 

бізнес-процесів. Приклад бізнес-процесу.  Декомпозиція бізнес-процесів. Семантика 

бізнес-процесів. Бізнес-процеси і web-сервіси. Огляд BPMN: Дії (activities); Зв'язки 

(connecting objects); Учасники (swimlanes) бізнес-процесу; Порти (gateways). 

Тема 13. Моделювання бізнес-процесів засобами BPwin 

Інструментальне середовище BPwin. Побудова моделі IDEF0.  Мета моделювання.  

Діаграми дерева вузлів і FEO.  Каркас діаграми.  Злиття і розщеплення моделей. 

Створення звітів в BPwin. 

Тема 14. Моделювання бізнес-процесів засобами BPwin (частина 2) 

Вартісний аналіз. Властивості, що визначаються користувачем (UDP). Діаграми потоків 

даних. Метод опису процесів IDEF3. Імітаційне моделювання. 

Тема 15. Технологічні ланцюжки. 

Поняття "технологічний процес" (workflow).  Нотація EPC для опису "технологічних 

процесів" (потоків робіт). Елементи EPC: "подія", "функція", "організаційна 

одиниця", "інформація, матеріали, ресурси", логічні з'єднання.  Приклад побудови 

діаграми EPC.  

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД 1 Здатність використовувати методологію та технології машинного 

моделювання систем. 

РНД 2 Здатність аналізувати сучасні методи подання моделей, методи розробки 

програмного забезпечення, мови моделювання предметних областей та 

способи моделювання. 

РНД 3 Застосовувати програмне забезпечення імітаційного моделювання 

виробничих та комп’ютерних систем, різноманітні підходи до 

моделювання ПЗ інформаційно-обчислювальних процесів. 

РНД 4 Вміти моделювати різні аспекти системи, для якої створюється ПЗ. 

РНД 5 Здійснювати статистичну обробку моделювання і визначати кількість 

реалізацій під час моделювання випадкових величин. 

РНД 6 Використовувати механізм статичного моделювання на ЕОМ. 

РНД 7 Вміти розробляти проект програмної системи на базі технології 



 

об'єктно-орієнтованого програмування, використовуючи відповідні 

діаграми мови UML. 

РНД 8 Виконувати об'єктно-орієнтовану декомпозицію та об'єктно-

орієнтований аналіз предметної області, використовуючи ієрархію 

класів, діаграми процесів та об'єктів. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

Рн01 Знати і застосовувати відповідні математичні поняття, методи 

доменного, системного і об’єктно-орієнтованого аналізу та 

математичного моделювання для розробки програмного забезпечення. 

Рн02 Знати та вміти використовувати методи та засоби збору, формулювання 

та аналізу вимог до програмного забезпечення. 

Рн03 Проводити передпроектне обстеження предметної області, системний 

аналіз об'єкта проектування. 

Рн04 Вибирати вихідні дані для проектування, керуючись формальними 

методами опису вимог та моделювання. 

Рн05 Застосовувати на практиці ефективні підходи щодо проектування 

програмного забезпечення. 

Рн06 Застосовувати на практиці інструментальні програмні засоби доменного 

аналізу, проектування, тестування, візуалізації, вимірювань та 

документування програмного забезпечення. 

Рн07 Знати та вміти застосовувати методи верифікації та валідації 

програмного забезпечення. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Змістовний модуль 1. Моделювання інформаційного забезпечення 

Тема 1. Визначення поняття моделювання предметної області  Л1, Пр1 

Тема 2. Ієрархія метаописів. Точка зору моделювання. Граф моделі і діаграми Л2, Пр2 

Тема 3. Методології моделювання предметної області  Л3, Пр3 

Тема 4. Моделювання унікальної системи Л4, Пр4 

Тема 5. Інформаційне забезпечення ІС Л5, ПР5 

Тема 6. Моделювання інформаційного забезпечення Л6, ПР6 

Змістовний модуль 2. Моделювання функціонального забезпечення  

Тема 7. Специфікація функціональних вимог предметної області  Л7, Пр7 

Тема 8. Аналіз і моделювання функціональної області впровадження ІС  Л8, ПР8 

Тема 9. UML - Уніфікована мова моделювання  Л9, Пр9 

Тема 10. Поведінкові діаграми UML Л10, Пр10 

Тема 11. Моделювання бізнес-процесів Л11, Пр11 

Тема 12. Візуальне моделювання бізнес-процесів  Л12,ПР12 

Тема 13. Моделювання бізнес-процесів засобами BPwin  Л13,Пр13 

Тема 14. Моделювання бізнес-процесів засобами BPwin (частина 2)  л14, Пр14 

Тема 15. Технологічні ланцюжки. Л15,Пр15  



 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного-оглядового характеру; 

– розрахункові та контрольні роботи; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання. 

НД 2. Самостійна робота 

8.  Методи викладання, навчання 

МН1. інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації з 

використанням мультимедійного обладнання); 

МН2. практичні заняття (навчальні дискусії, розв’язок ситуаційних вправ, підготовка 

аналітичних записок, презентація досліджень);  

МН3. самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах, тестування).  

Лекції надають студентам основний теоретичний матеріал з питань корпоративного 

управління, що є основою для самостійного навчання здобувачів вищої освіти, а також 

сприяють розвитку в студентів критичного мислення через участь в дискусіях. Лекції 

доповнюються практичними заняттями, що надають студентам можливість 

застосовувати теоретичні знання на реальних прикладах. Практичні заняття 

сконструйовані з застосуванням методів практико-орієнтованого навчання, і 

передбачають розв’язок студентами практичних задач, кейсів на основі реальних даних, 

а також підготовку аналітично-оглядових завдань з корпоративного управління. 

Самостійне навчання сприяє підготовці до лекцій, практичних занять, а також роботи 

індивідуально та в невеликих групах для підготовки презентацій, що будуть 

представлені іншим групам, та для виконання індивідуальних та групових ситуаційних 

вправ на практичних заняттях, участі в них тощо. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання 

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

A Відмінно 5 (відмінно) 90-100 

B 
Добре 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
Задовільно 3 (задовільно) 

64-74 

E 60-63 

FX Незадовільно – 

можливе складання 

заходу підсумкового 

семестрового 

контролю 2 (незадовільно) 

35-59 

F Незадовільно – до 

заходу підсумкового 

семестрового 

контролю не 

1-34 



 

допускається, 

необхідний 

повторний курс з 

навчальної 

дисципліни 
 

9.2. Методи оцінювання 

4.2. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

1. Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною " Моделювання та аналіз 

програмного забезпечення”  - екзамен. 

2. Форми поточного контролю під час навчальних занять: тестування, контрольні 

роботи, захист результатів виконання індивідуальних розрахунково-графічних робіт 

тощо. 

3. Розподіл балів, які може накопичувати студент при вивченні дисципліни 

"Моделювання та аналіз програмного забезпечення”, наведено в таблиці 4. 

 

Таблиця 4 

 

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною "Моделювання 

та аналіз програмного забезпечення” та їх оцінювання
 

 

Форми контролю 

Максимальна кількість балів 

Денна форма навчання 

Заочна 

(дистанційна) форма 

навчання 

Поточний контроль:   

Усні відповіді, розв’язування задач 

та практичних завдань 
2 х 15 балів = 20 балів  

Письмові опитування або 

тестування 
до 10 балів  

Виступ на науковій конференції, 

участь в олімпіаді 
до 30 балів  

Підсумкова контрольна робота 30 балів  

Всього за результатами поточного 

контролю: 
50  

Іспит 50  

Всього 100  

 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1. Засоби навчання ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп’ютери, комп’ютерні системи та 

мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2. Інформаційне та навчально-

методичне забезпечення 

1 Основна література 

1. Брауде Э. Технология разработки 

программного обеспечения / Брауде Э. – СПБ.: 



 

Питер, 2013.- 655 с. 

2. Г.В.Табунщик. Проектування та моделювання 

програмного забезпечення сучасних 

інформаційних систем Навч. посібник / 

Г.В.Табунщик, Т.І.Каплієнко, О.А.Петрова.– 

Запоріжжя, 2016. – 259 с. 

3. Петрик М.Р. Моделювання програмного 

забезпечення Науково-методичний посібник 

/М.Р.Петрик, О.Ю. Петрик. Тернопіль: Вид-во 

ТНТУ, 2015.- 200 с. 

2. Додаткова література 

4. Имитационное моделирование инвестиционных 

рисков. 

http://www.cfin.ru/finanalysis/imitation_model.shtml 

5. В.Ф. Ситник. Імітаційне моделювання. 

Навчальний посібник./ В.Ф. Ситник., Н.С. 

Орленко –К: КНЕУ, 1998. – 232 с. 

6. Schmidt, D.C. Pattern-Oriented 

SoftwareArchitecture, 

PatternsforConcurrentandNetworkedObjects / D. C. 

Schmidt,M. Stal,Hans. – USA: JohnWilye&Sons, 

2013. – 450 p. 

 

  



 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

  

ФВД3. ХМАРНІ ОБЧИСЛЕННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ  БЛОКЧЕЙН 

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни 
Хмарні обчислення та технології  

блокчейн 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
 Університет банківської справи 

Повна назва структурного підрозділу 
Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра фінансів та банківської справи 

Розробник 

Вайганг Г.О., к.т.н., доцент кафедри 

менеджменту ті інформаційних 

технологій 

Рівень вищої освіти 

Перший рівень вищої освіти, НРК – 6 

рівень, QF-LLL – 6 рівень, FQ-EHEA – 

перший цикл 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 
16 тижнів протягом шостого семестру 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 6 кредитів 

ЄКТС, 180 годин, з яких 60 годин 

становить контактна робота з викладачем 

(30 годин лекцій, 30 годин практичних 

занять), 117 годин становить самостійна 

робота, 3 години атестація: диф. залік 

Мова викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни Обов’язкова  

Передумови для вивчення дисципліни 

Навчальна дисципліна «Хмарні 

обчислення та технології блокчейн» 

базується на знаннях таких дисциплін, як: 

«Програмування (Рівень А - Алгоритми 

та структури даних)», «Інформаційні 

технології (Рівень В - Операційні 

системи)», «Організація баз даних та 

знань», «Архітектура та проектування 

програмного забезпечення (рівень А)», 

«Основи програмної інженерії (рівень В - 

Емпіричні методи програмної інженерії)» 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 



 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

формування системи теоретичних знань і придбання практичних умінь і навичок 

з питань використання технологій розподілених обчислень, систем віртуалізації, 

застосування надпродуктивних обчислень, проектування корпоративних 

обчислювальних систем та застосування кластерних і гетерогенних розподілених 

обчислювальних систем, а також цілісного уявлення про суть технології 

блокчейн та переваги її використання в інформаційних системах 

4. Зміст навчальної дисципліни 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. АРХІТЕКТУРА ТА ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ 

РОЗПОДІЛЕНИХ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ  

Тема 1. Поняття та типи розподілених систем.  

Історія розвитку розподілених систем. Комп’ютерна мережа як система 

спільного використання інформаційних та комунікаційних ресурсів. Поняття 

обчислювального кластеру. Принципи побудови та функціонування кластеру. 

Поняття грід-системи та віртуальної організації - системи об’єднання 

користувачів, провайдерів, власників ресурсів.  

Тема 2. Класифікація систем надання інформаційно-комунікаційних 

ресурсів за замовленням та систем хмарних обчислень. 

Поняття веб-серверу. Класифікація послуг провайдерів інформаційно-

комунікаційних ресурсів: виділений сервер, віртуальний хостинг, віртуальний 

виділений сервер, Грід-система, хмарні обчислення. Визначення приватної та 

гібридної хмари. Визначення систем: IaaS – інфраструктура як сервіс, PaaS – 

платформа як сервіс, SaaS – програмне забезпечення як сервіс. Поняття бізнес-

моделі надання програмного забезпечення у оренду. Огляд основних провайдерів 

хмарних обчислень.  

Тема 3. Технології віртуалізації. Серверна віртуалізація. 

Поняття віртуалізації комп’ютерних систем та мереж. Огляд систем 

віртуалізації мереж, комп’ютерних ресурсів, додатків та сховищ даних. 

Визначення віртуалізації рівня додатків та операційних систем. Визначення 

техніко-економічних переваг серверної віртуалізації. Ознайомлення із поняттями 

та технологіями перетворення серверного рішення до віртуальної машини, 

міграції віртуальних машин та «живої міграції». Визначення програмно-апаратної 

платформи для ефективного впровадження серверної віртуалізації  

Тема 4. Основи функціонування центрів обробки даних (ЦОД)  

Архітектурні рішення сучасних ЦОД. Техніко-економічні показники 

сучасного ЦОД. Огляд типових рішень ЦОД: організація серверних рішень, 

мережева складова та інфраструктурні рішення (охорона праці, безпека даних, 

надійність енергопостачання, засоби охолодження та охорона навколишнього 

середовища). Сучасні серверні рішення на базі контейнерів.  

Тема 5. Проектування апаратної складової розподіленої обчислювальної 

системи.  

Основні сучасні архітектури серверних рішень. Переваги та недоліки 

застосування блейд-серверів. Проблеми стандартизації та уніфікації серверних 

рішень. Визначення топології комп’ютерної мережи. Застосування мережевих 



 

сховищ даних. Технологія бездискового завантаження PXE. Визначення стратегії 

резервування даних та апаратних ресурсів.  

Тема 6. Проектування програмної складової розподіленої обчислювальної 

системи.  

Визначення параметрів та вимог до програмного забезпечення ЦОД. 

Приклади систем приватної хмари: Microsoft System Center, OpenStack та ін. 

Принципи управління середовищами віртуалізації. Стратегія розгортання 

приватних та гібридних хмар. Поняття корпоративного порталу.  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ЗАСТОСУВАННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ 

ПРОЕКТУВАННЯ РІШЕНЬ НА БАЗІ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Тема 7. Принципи побудови продуктивних обчислювальних кластерів в 

хмарних системах  

Архітектура сучасного кластерного рішення. Основні складові кластерного 

рішення. Огляд різниці між обчислювальним кластером та кластером віртуальних 

машин.  

Тема 8. Грід-системи.  

Основні функції грід-системи. Роль продуктивних обчислювальних 

кластерів у грід-інфраструктурі та розвиток грід-технологій. Роль України у 

всесвітній грід-мережі.  

Тема 9. Основні сценарії застосування технологій хмарних обчислень  

Сучасні хмарні технології. Мережі CDN. Поштові служби. Сховища даних: 

DropBOX, Google диск, Micrоsoft OneDrive, Яндекс.Диск. Офісні системи: Google 

Docs, Microsoft Office 365 та ін. Хмарні технології: Amazon Web Services, 

Windows Azure та ін. Застосування хмарних обчислень для рішення завдань 

бізнесу та впровадження стартапу. Модель застосування глобальних хмарних 

технологій для підтримки інформаційної інфраструктури малих підприємств. 

Застосування хмарних технологій у корпоративних системах. Переваги та 

недоліки приватних хмар. Безпека даних у хмарних середовищах.  

Тема 10. Хмарна платформа Microsoft Azure  

Історичні відомості про впровадження платформи. Основні складові 

платформи. Технології, що підтримуються хмарою Microsoft Azure. Основні 

напрями застосування платформи Microsoft Azure для комерційних додатків та 

виконання досліджень й проектування технічних систем. Принципи формування 

ціни за споживання ресурсів хмарних обчислень.  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ БЛОКЧЕЙН. 

ПРОЕКТУВАННЯ ДОДАТКІВ НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ БЛОКЧЕЙН 

Тема 11. Поняття криптовалюти. Принципи роботи криптовалюти біткоін. 

Історія криптовалюти біткоін. Використання криптовалюти. Отримання 

перших біткоінів. Альтернативні криптовалюти. Відправлення та отримання 

біткоінів. Операції, блоки, гірництво та блокчейн. Звичайні форми транзакцій. 

Конструкція транзакції. Додавання транзакції до заголовку. Витрата транзакції.  

Тема 12. Основи криптографії.  

Поняття хеш – функції. Введення в криптографію відкритого ключа. 

Приватні та публічні ключі. Криптографія на основі еліптичної кривої. 

Генерування відкритого ключа. Біткоін адреси. 

Тема 13. Принципи технології Blockchain.  

Структура блоку. Заголовок блоку. Блок генезису. З’єднання блоків у 

Blockchain. Дерево Меркле (Merkle). дерева Merkle та спрощена перевірка 



 

платежу (SPV). Алгоритми доказу виконаної роботи. PoW (Proof-of-work). PoS 

(Proof of Stake), DPoS (delegated Proof of Stake), = Proof of Activity (PoW + PoS), 

Proof of Burn, Proof of Capacity, Proof-of-Storage, PoSe (proof-of-service). 

Тема 14. Мережа Bitcoin. Проект Ethereum. 

Архітектура однорангової мережі. Типи вузлів і їх задачі. Розширена 

мережа Bitcoin. Повні вузли. Бази даних транзакцій. Мови програмування для 

платформи Ethereum (Serpent; Mutan; Solidity; LLL). Ethereum –акаунти. 

Повіомлення і транзакції. Функція зміни стану в Ethereum. Виконання коду. 

Блокчейн і майнінг. Децентралізоване зберігання файлів. 

Тема 15. Платформи для проектування додатків на основі технології 

блокчейн. Інтернет речей на основі технології блокчейн. Безпека та 

надійність.  

Azure Blockchain Service Microsoft, IBM Watson IoT. Інтернет речей (IоT). 

Існуючі проблеми та загрозами при розгортанні IоT. Використання підходу на 

основі блокчейн. Використання технології блокчейн: «Розумні» контракти, 

Інтернет речей, логістика, юриспруденція, медицина, державні реєстри. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач: 

РНД 1 Демонструвати теоретичні знання принципів функціонування та 

технології віртуалізації серверних систем, архітектури та стандарти 

комунікаційних засобів розподілених обчислень, особливості 

програмно-апаратних рішень сучасних центрів обробки даних. 

РНД 2 Демонструвати навички застосування сучасні інформаційні технології, 

зокрема інтелектуальні, когнітивні, геоінформаційні, аерокосмічні, 

мобільні, системи обробки зображень, нейронні мережі, хмарні 

обчислення, обробку та аналіз великих даних, паралельні та 

розподілені обчислення для швидкого отримання певних результатів 

та досконалого прийняття рішень 

РНД 3 Обґрунтовувати проектні рішення, використовуючи знання 

термінології та класифікації хмарних обчислень на рівні систем та 

технологій IaaS, PaaS та SaaS, особливостей та характерних ознак 

звичайного хостингу веб-ресурсів, оренди віртуальних приватних 

машин та систем хмарних обчислень 

РНД 4 Аналізувати та обирати оптимальні рішення щодо залучення засобів 

Грід-систем та технологій хмарних обчислень у напрямку їх 

застосування для проведення наукових досліджень, а також для 

створення єдиного обчислювального середовища рівня організації, 

підприємства чи фізичної особи-підприємця 

РНД 5 Демонстрація авторитетності, високий ступінь самостійності, 

академічна та професійна доброчесність, послідовна відданість 

розвитку нових ідей або процесів у передових контекстах професійної 

та наукової діяльності. 

РНД 6 Відповідально проектувати компоненти програмного забезпечення 

для роботи в якості сервісів у складі розподілених обчислювальних 

систем та комплексів й хмарних обчислень 



 

РНД 7 Обґрунтовувати власний погляд на задачу, працювати в команді, 

спілкуватися з колегами з питань проектування та розробки програм, 

складати письмові звіти 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

Рн06 Уміння вибирати та використовувати відповідну задачі методологію 

створення програмного забезпечення. 

Рн08 Вміти розробляти людино-машинний інтерфейс. 

Рн13 Знати і застосовувати методи розробки алгоритмів, конструювання 

програмного забезпечення та структур даних і знань. 

Рн15 Мотивовано обирати мови програмування та технології розробки для 

розв’язання завдань створення і супроводження програмного 

забезпечення. 

Рн22 Знати та вміти застосовувати методи та засоби управління проектами 

Рн23 Вміти документувати та презентувати результати розробки 

програмного забезпечення 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1 Цифрова економіка як господарська система і економічна дисципліна. Л.1, ПР.1. 

Тема 2 Причини і умови виникнення цифрової економіки. Л.2, ПР.2. 

Тема 3 Технологічні основи цифрової економіки (частина 1. Хмарні обчислення, великі 

дані і інтернет речей). Л.3, ПР.3. 

Тема 4 Технологічні основи цифрової економіки (частина 2. Блокчейн і криптовалюта). 

Л.4, ПР.4. 

Тема 5 Цифрова трансформація галузей економіки (частина 1. Промисловість). Л.5, 

ПР.5. 

Тема 6 Цифрова трансформація галузей економіки (частина 2. Сільське господарство). 

Л.6, ПР.6. 

Тема 7 Цифрова трансформація галузей економіки (частина 3. Енергетика та логістика). 

Л.7, ПР.7. 

Тема 8 Торгово-економічна діяльність в умовах цифрової економіки. Л.8, ПР.8. 

Тема 9 Фінансові технології в цифровій економіці. Л.9, ПР.9. 

Тема 10 Вплив цифрової трансформації на економіку. Цифрова безпека. Л.10, ПР.10. 

Тема 11 Розвиток трудових відносин в цифровій економіці. Л.11, ПР.11. 

Тема 12 Функції держави в цифровій економіці. Л.12, ПР.12. 

Тема 13 Правове забезпечення переходу до цифрової економіки. Л.13, ПР.13. 

Тема 14 Критерії оцінки рівня розвитку цифрової економіки. Л.14, ПР.14. 

Тема 15 Розвиток цифрової економіки в Україні. Л.15, ПР.15. 

7.2 Види навчальної діяльності  



 

НД 1. Аудиторна робота: 

– презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

– завдання аналітичного-оглядового характеру; 

– розв’язок ситуаційних завдань; 

– стандартизовані тести; 

– індивідуальні та групові практичні завдання. 

НД 2. Самостійна робота 

8.  Методи викладання, навчання 

МН1. інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації з 

використанням мультимедійного обладнання); 

МН2. практичні заняття (навчальні дискусії, мозковий штурм, розв’язок 

ситуаційних завдань, стандартизовані тести);  

МН3. самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах, написання 

рефератів та індивідуальних робіт).  

Лекції надають здобувачам основний теоретичний матеріал з питань розвитку 

цифрової економіки, що є основою для самостійного навчання здобувачів вищої 

освіти, а також сприяють розвитку в здобувачів критичного мислення через 

участь в дискусіях (РНД 1, РНД 3, РНД 5, РНД 7). Лекції доповнюються 

практичними заняттями, що надають здобувачам можливість застосовувати 

теоретичні знання на реальних прикладах. Практичні заняття сконструйовані з 

застосуванням методів практико-орієнтованого навчання, і передбачають 

розв’язок здобувачами кейсів на основі реальних даних щодо функціонування 

цифрової економіки, а також підготовку аналітично-оглядових завдань з 

цифрової економіки (результати навчання РНД 2, РНД4, РНД 6). Самостійне 

навчання сприяє підготовці до лекцій, практичних занять, а також роботи 

індивідуально та в невеликих групах для підготовки презентацій, що будуть 

представлені іншим групам, та для виконання індивідуальних та групових 

ситуаційних вправ на практичних заняттях, участі в них тощо (РНД 1 – РНД 4, 

РНД 7). 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 



 

 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання 

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

A ВІДМІННО 5 (відмінно) 90-100 

B 
ДОБРЕ 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно) 

64-74 

E 60-63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – 

можливе складання 

заходу 

підсумкового 

семестрового 

контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 

F НЕЗАДОВІЛЬНО – 

до заходу 

підсумкового 

семестрового 

контролю не 

допускається, 

необхідний 

повторний курс з 

навчальної 

дисципліни 

1-34 

 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені такі методи формативного оцінювання:  

 опитування та усні коментарі викладача за його результатами; 

 настанови викладача в процесі виконання практичних завдань, розв’язання задач, 

рекомендації до виконання ситуаційних завдань, рефератів; 

 обговорення та взаємооцінювання здобувачами виконаних практичних завдань, 

розв’язання задач, роботи в групах, індивідуальних робіт. 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Сумативне оцінювання включає: 

1. Підсумковий контроль за навчальною дисципліною, який визначений 

навчальним планом та освітньою програмою у формі екзамену. 

2. Проміжний контроль знань здобувачів (оцінювання роботи на практичних 

заняттях, розв’язання задач, тестування в системі Moodle, індивідуальних робіт 

тощо). 

Форми контролю 

Максимальна кількість балів 

Денна  

форма навчання 

Заочна 

(дистанційна) 

форма навчання 

Поточний контроль:   



 

Перевірка виконання практичних завдань: 12*3 бали = 36 

балів 
- 

Презентація та захист індивідуальних 

(дослідницько- аналітичних) завдань, робіт, 

проектів 

2*7 балів = 14 

балів 

- 

Всього за результатами поточного контролю: 50 - 

Підсумковий контроль (екзамен): 50 - 

Всього: 100 - 
 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1. Засоби 

навчання 

ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп'ютери, комп’ютерні системи та мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2 Інформаційне 

та навчально- 

методичне 

забезпечення 

Основна 

1. Кононюк А.Е. Облачные технологии. 

Фундаментальная теория облачных технологий. Книга 1. 

Общенаучные подходы формирования систем облачных 

технологий. К. «Освіта України», 2018. — 621 с. 

2. Кононюк А.Е. Облачные технологии. 

Фундаментальная теория облачных технологий. Книга 2 

Введение в фундаментальную теорию облачных 

технологий. К. «Освіта України», 2018. — 526 с. 

3. Хмарні та Грід-технології: конспект лекцій 

[Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 

121 «Інженерія програмного забезпечення» (освітня 

програма «Програмне забезпечення комп’ютерних та 

інформаційно-пошукових систем»)/В.Я. Юрчишин; КПІ ім. 

Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 5,93 

Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 264 с. 

4. Chuen, D. L. K. (). Handbook of digital currency: 

Bitcoin, innovation, financial instruments, and big data (D. L.K. 

Chuen). Academic Press, 2015. 

5. Сингал Б. Блокчейн. Руководство для 

начинающих разработчиков: Пер. с англ./Б. Сингхал, Г. 

Дамеджа, П.С. Панда. — СПб.: БХВ-Петербург, 2020. — 

288 с. 

Допоміжна  

1. Петренко А. И. Применение Grid технологий в 

науке и образовании / А. И. Петренко – Львов : Изд-во 

Политехника”, 2009 –144 с.  

2. Клементьев И.П. Введение в облачные 

вычисления / П. И. Клементъев, В. А. Устинов. – М. : 

Национальный Ожрьпый Университет " ИНТУИТ", 2016. – 

311 с.  

3. Сафонов В. Платформа облачных вычислений 

Microsoft Windows Azure : Учебное пособие. / В. Сафонов. – 

М. : Интернет-университет информационных технологий, 



 

Бином. Лаборатория знаний, 2013. – 240 с.  

4. Katz R. N. The Tower and the Cloud: Higher 

Education in the Age of Cloud Computing/ Richrd N. Katz. – 

USA : Educase, 2008. – 273 p. 

5. Прасти Н. Блокчейн. Разработка приложений: 

Пер. с англ. — СПб.: БХВ-Петербург, 2018. — 256 с.  

1.  

 

  



 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ФВД4 ПРОГРАМУВАННЯ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ 

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Програмування мобільних додатків 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного підрозділу 

Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра менеджменту та інформаційних 

технологій 

Розробник 

Касярум Я.О., к.п.н., старший викладач 

кафедри менеджменту ті інформаційних 

технологій  

Рівень вищої освіти 

Перший  рівень вищої освіти: FQ-EHEA – 

перший цикл, QF-LLL – 6 рівень, НРК – 6 

рівень 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 
15 тижнів протягом 8-го семестру 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 6 кредитів 

ЄКТС, 180 годин, з яких 60 годин 

становить контактна робота з викладачем 

(30 годин лекцій, 30 годин практичних 

занять), 115 годин становить самостійна 

робот, атестація: іспит 

Мова викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 

Дисципліна “Програмування мобільних 

додатків” є дисципліною на вибір 

зі спеціальності 121 «Інженерія 

програмного забезпечення»  

Передумови для вивчення дисципліни Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою курсу є ґрунтовне ознайомлення із наявними методами розробки мобільних 

додатків та роз’яснення різноманітних аспектів їх використання. 

4. Зміст навчальної дисципліни 



 

1. Вступ. Предмет курсу. Програмування мобільних Web застосунків. Робота із 

сенсорами пристроїв засобами JS. Найкращі практики. 

2. Розробка додатків під ОС Android. Архітектура додатків, дії, життєвий цикл дій, 

розмітка, побудова користувацького інтерфейсу, маніфест файл. 

3. Інтерактивні додатки. Явні та неявні наміри, навігація, передача параметрів між 

діями. 

4. Робота з REST сервісами, прив’язування даних, списки, адаптери. 

5. Offline-доступ та зберігання інформації. Робота з базами даних. 

6. Виконання запитів у фоновому режимі. Сервіси. 

7. Крос-платформна розробка. Технологія Xamarin. Архітектура та принципи 

роботи. 

8. Xamarin.Forms. Розробка користувацького інтерфейсу засобами XAML. 

9. Шаблон проектування MVVM в Xamarin.Forms. Робота з REST сервісами. 

10. Гібридні мобільні додатки. Ionic. Архітектура та принципи розробки. Angular. 

11. Маршрутизація та робота з REST сервісами в Ionic додатках. 

12. Розробка крос-платформних мобільних додатків засобами React Native. 

Архітектура та принципи роботи. 

13. Навігація. Побудова користувацького інтерфейсу та стилізація. Робота з даними 

та REST сервіси. 

14. Машинне навчання та мобільні додатки. Використання моделей машинного 

навчання на клієнті. 

15. Тестування та розгортання додатків в Google Play. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД 1 Здобувач володіє знаннями щодо поняття системи та її оточення; 

основними поняттями системотехніки; особливостями програмних 

систем; основними моделями процесів розробки програмних систем; 

методами та моделями управління процесом розробки програмних 

систем; класифікацію вимог до програмних систем 

РНД 2 Здобувач володіє технології автоматизації процесів розробки 

програмних систем; методологією проектування програмних систем 

РНД 3 Здобувач розуміє принципи складання тест-циклів 

РНД 4 Здобувач демонструє навички застосовування на практиці основних 

моделей розробки програмних систем; розробки робочої документації 

проектування програмних систем  

 

РНД 5 Здобувач демонструє навички розробки вимоги користувача та 

системних програмних вимог до програмних систем 

 

РНД 6 Здобувач демонструє здатність застосовувати на практиці моделі та 

методи розробки програмних систем; розробляти тест-плани, тест-

кейси, звіт про знайдений дефект: застосовувати на практиці 

різноманітні типи тестінгу 



 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН 6 Уміння вибирати та використовувати відповідну задачі методологію 

створення програмного забезпечення. 

РН 7 Знати і застосовувати на практиці фундаментальні концепції, 

парадигми і основні принципи функціонування мовних, 

інструментальних і обчислювальних засобів інженерії програмного 

забезпечення. 

РН 13 Застосовувати на практиці ефективні підходи щодо проектування 

програмного забезпечення. 

РН 15 Мотивовано обирати мови програмування та технології розробки для 

розв’язання завдань створення і супроводження програмного 

забезпечення. 

РН 17 Вміти застосовувати методи компонентної розробки програмного 

забезпечення. до кваліфікаційної роботи 

РН 23 Вміти документувати та презентувати результати розробки 

програмного забезпечення 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1. Вступ. Предмет курсу. Програмування мобільних Web застосунків. Робота із 

сенсорами пристроїв засобами JS. Найкращі практики. Л1, Пр1 

Тема 2. Розробка додатків під ОС Android. Архітектура додатків, дії, життєвий цикл 

дій, розмітка, побудова користувацького інтерфейсу, маніфест файл. Л2,  Пр2 

Тема 3. Інтерактивні додатки. Явні та неявні наміри, навігація, передача параметрів 

між діями. Л3, Пр3 

Тема 4. Робота з REST сервісами, прив’язування даних, списки, адаптери. Л4, Пр4 

Тема 5. Offline-доступ та зберігання інформації. Робота з базами даних. Л5, Пр5 

Тема 6. Виконання запитів у фоновому режимі. Сервіси. Л6, Пр6 

Тема 7. Крос-платформна розробка. Технологія Xamarin. Архітектура та принципи 

роботи. Л7, Пр7 

Тема 8. Xamarin.Forms. Розробка користувацького інтерфейсу засобами XAML. Л8, 

Пр8 
Тема 9. Шаблон проектування MVVM в Xamarin.Forms. Робота з REST сервісами. 

Л9, Пр9 
Тема 10. Гібридні мобільні додатки. Ionic. Архітектура та принципи розробки. 

Angular. Л10, Пр10 

Тема11. Маршрутизація та робота з REST сервісами в Ionic додатках. Л11, Пр11 

Тема 12. Розробка крос-платформних мобільних додатків засобами React Native. 

Архітектура та принципи роботи. Л12, Пр12 

Тема 13. Навігація. Побудова користувацького інтерфейсу та стилізація. Робота з 

даними та REST сервіси. Л13, Пр13 

Тема 14. Машинне навчання та мобільні додатки. Використання моделей машинного 



 

навчання на клієнті. Л14, Пр14 

Тема 15. Тестування та розгортання додатків в Google Play. Л.15, Пр15 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного-оглядового характеру; 

– розрахункові та контрольні роботи; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання. 

НД 2. Самостійна робота 

8.  Методи викладання, навчання 

МН1. інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації з 

використанням мультимедійного обладнання); 

МН2. практичні заняття (навчальні дискусії, розв’язок ситуаційних вправ, підготовка 

аналітичних записок, презентація досліджень);  

МН3. самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах, тестування).  

Лекції надають студентам основний теоретичний матеріал з питань корпоративного 

управління, що є основою для самостійного навчання здобувачів вищої освіти, а 

також сприяють розвитку в студентів критичного мислення через участь в дискусіях. 

Лекції доповнюються практичними заняттями, що надають студентам можливість 

застосовувати теоретичні знання на реальних прикладах. Практичні заняття 

сконструйовані з застосуванням методів практико-орієнтованого навчання, і 

передбачають розв’язок студентами практичних задач, кейсів на основі реальних 

даних, а також підготовку аналітично-оглядових завдань з корпоративного 

управління. Самостійне навчання сприяє підготовці до лекцій, практичних занять, а 

також роботи індивідуально та в невеликих групах для підготовки презентацій, що 

будуть представлені іншим групам, та для виконання індивідуальних та групових 

ситуаційних вправ на практичних заняттях, участі в них тощо. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання 

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

A Відмінно 5 (відмінно) 90-100 

B 
Добре 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
Задовільно 3 (задовільно) 

64-74 

E 60-63 

FX Незадовільно – 

можливе складання 

заходу підсумкового 

семестрового 

контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 

F Незадовільно – до 1-34 



 

заходу підсумкового 

семестрового 

контролю не 

допускається, 

необхідний 

повторний курс з 

навчальної 

дисципліни 
 

9.2. Методи оцінювання 

Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною «Основи програмної 

інженерії (рівень А)» – екзамен. 

1. Форми поточного контролю під час навчальних занять: участь у обговоренні 

питань, які виносяться на практичні заняття, виконання тестових завдань, 

презентація та захист індивідуальної (дослідницько-аналітичної) роботи.  

2. Розподіл балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни «Основи 

програмної інженерії (рівень А)», наведено в таблиці. 

Таблиця 

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною  

«Основи програмної інженерії (рівень А)» та їх оцінювання 

Форми контролю 

Максимальна кількість балів 

Денна 

форма навчання 

Заочна 

(дистанційна) форма навчання 

Поточний контроль:   

Перевірка виконання 

практичних завдань: 
12*2 бали = 24 балів – 

Контрольна робота 

(тестування): 
2*10 балів = 20 балів – 

Презентація та захист 

індивідуальних 

(дослідницько-аналітичних) 

робіт: 

1*6 балів = 6 балів – 

або   

Представлення результатів 

науково-дослідних робіт на 

студентських конкурсах, 

конференціях, олімпіадах 

тощо: 

1*6 балів = 6 балів – 

Всього за результатами 

поточного контролю: 
50 – 

Підсумковий контроль 

(екзамен): 
50 – 

Всього: 100 – 
 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1. Засоби навчання ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп’ютери, комп’ютерні системи та 

мережі. 



 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2. Інформаційне та навчально-

методичне забезпечення 

Основна література: 

1. Beck K. Test-Driven Development: By 

Example / K. Beck. - AddisonWesley Longman, 

2002. – 240p. 

2. Clark J. Designing for Touch / J. Clark. – 

2015. – 169p. 

3. Esposito D. Programming Microsoft 

ASP.NET MVC / D. Esposito. – Microsoft 

Press, 2010. – 590p. 

4. Griffiths D. Head First Android 

Development / D. Griffiths, D. Griffiths. - 

O'Reilly Media, 2015. – 734p. 

5. Keith J. HTML5 for Web Designers / J. 

Keith, R. Andrew. – 2016. – 92p. 

6. Marcotte E. Responsive Web Design / E. 

Marcotte. – 2014. – 153 p. 

7. McGrane K. Content Strategy for Mobile / 

K. McGrane. – 2012. – 165p. 

8. Panigrahy N. Xamarin Mobile Application 

Development for Android /Nilanchala 

Panigrahy. - Packt Publishing, 2015. – 296p. 

9. Petzold C. Creating Mobile Apps with 

Xamarin.Forms. – WWW: 

https://developer.xamarin.com/guides/xamarin-

forms/creating-mobile-appsxamarin-forms/ 

10. Schwarz R. The Android Developer's 

Cookbook: Building Applications 

with the Android SDK / R. Schwarz, P. 

Dutson, J. Steele, N. To. – AddisonWesley, 

2013. – 464p. 

11. Troelsen A. Pro C# 2010 and the .NET 4.0 

Platform / A. Troelsen. ¬ 

WWW:http://www.apress.com/book/view/978

1430225492 

12. Wroblewski L. Mobile First / L. 

Wroblewski. – 2011. – 123p. 

 

  



 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ФВД5 ЯКІСТЬ  ПРОГРАМНОГО  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ТА ТЕСТУВАННЯ 

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни 
Якість  програмного  забезпечення  та 

тестування    

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного підрозділу 

Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра менеджменту та інформаційних 

технологій 

Розробник 

Гордєєв О.О. – к.т.н., доцент, доцент 

кафедри менеджменту ті інформаційних 

технологій  

Рівень вищої освіти 

Перший  рівень вищої освіти: FQ-EHEA – 

перший цикл, QF-LLL – 6 рівень, НРК – 6 

рівень 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 
16 тижнів протягом 5-го семестру 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 6 кредитів 

ЄКТС, 180 годин, з яких 60 годин 

становить контактна робота з викладачем 

(30 годин лекцій, 30 годин практичних 

занять), 115 годин становить самостійна 

робот, атестація: залік. 

Мова викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 

Вибіркова навчальна дисципліна 

(компонента) для освітньої програми 

«Інженерія програмного забезпечення». 

Передумови для вивчення дисципліни 

Навчальна дисципліна «Якість  

програмного  забезпечення  та тестування» 

базується на знаннях таких дисциплін, як: 

«Архітектура  та  проектування  

програмного  забезпечення  (рівень  Е - 

Аналіз  вимог  та конструювання  

програмного  забезпечення)», 

«Програмування  (Рівень  D  -  Об'єктно-

орієнтоване  програмування) », 

«Програмування  (Рівень  В - Технологія  



 

створення  програмних  продуктів)». 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Підготувати фахівців, здатних оцінювати якість програмного забезпечення та 

надавати пропозиції щодо його підвищення. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Якість ПЗ 

Основні визначення. Парадигма якості і основні її компоненти. Стандарти 

серії ISO25000. Моделі якості ПЗ. Моделі життєвого циклу розробки ПЗ. 

 

Тема 2. Основи розробки вимог до ПЗ 

Визначення вимог до ПЗ. Особливості інтерпретації вимог. Рівні і типи вимог. 

Три рівня вимог. Вимоги до продукту і вимоги до проекту. Розробка та управління 

вимогами. Коли погані вимоги з'являються у хороших людей. 

 

Тема 3. Бізнес аналітик 
Роль бізнес-аналітика. Завдання аналітика. Навички, необхідні аналітику. 

Знання, необхідні аналітику. Становлення аналітика. Роль аналітика в проектах 

гнучкої розробки. 

 

Тема 4. Як відібрати користувачів для роботи над проектом 

Класифікація користувачів. Визначення класів користувачів. Архетипи 

користувачів. Представники користувачів. Прихильник продукту. 

 

Тема 5. Виявлення вимог 
Інтерв'ю. Семінари. Фокус-групи. Спостереження. Опитувальні листи. Аналіз 

системних інтерфейсів. Аналіз призначеного для користувача інтерфейсу. Аналіз 

документів. Планування виявлення вимог в проекті. Підготовка до виявлення вимог. 

Виявлення вимог. Дії після виявлення вимог. Класифікація наданої клієнтом 

інформації. Як зрозуміти, що збір вимог завершено. Кілька порад про те, як збирати 

інформацію. Припускаються і неявні вимоги. Пошук втрачених вимог. 

 

Тема 6. Гра за правилами 

Класифікація бізнес-правил. Факти. Обмеження. Активатори операцій. 

Висновки. Обчислення. Атомарні бізнес-правила. Документування бізнес-правил. 

Виявлення бізнес-правил. Бізнес-правила і вимоги. 

 

Тема 7. Зворотний бік функціональності: атрибути якості ПЗ 

Атрибути якості ПЗ. Вивчення атрибутів якості. Визначення вимог щодо 

якості. Компроміси для атрибутів. Реалізація вимог до атрибутів якості. Обмеження. 

Атрибути якості в проектах гнучкої розробки. 

 

Тема 8. Прототипи як засіб зниження ризику 



 

Що таке прототип і для чого він потрібен. Моделі і експериментальні зразки. 

Одноразові і еволюційні прототипи. Паперові та електронні прототипи. Робота з 

прототипами. Оцінка прототипу. Підштовхування до випуску прототипу. 

Відволікання на деталі. Нереалістичні очікування продуктивності. Занадто багато 

зусиль на створення прототипів. Фактори успіху використання прототипів. 

 

Тема 9. Від розробки вимог - до наступних етапів 
Оцінка обсягу робіт по реалізації вимог. Оцінка розміру проекту та обсягу 

зусиль на основі вимог. Вимоги та графік. Архітектура і виділення ресурсів. Дизайн 

ПО. Дизайн користувальницького інтерфейсу. Від вимог - до тестування. Від вимог - 

до успіху. 

 

Тема 10. Проекти гнучкої розробки (agile) 

Обмеження водоспадної моделі. Гнучкий підхід до розробки. Залучення 

клієнтів. Детальніше про документації. Резерв проекту і розстановка пріоритетів. 

Планування часу. Епіки, призначені для користувача історії і функції. Розрахунок на 

неминучі зміни. Адаптація прийомів роботи з вимогами для проектів гнучкої 

розробки. Перехід до гнучкого розробці: що далі? 

 

Тема 11. Проекти з доопрацювання або заміні систем 

Очікувані труднощі. Робота з вимогами при наявності існуючої системи. 

обережно з пробілами, збереження рівня продуктивності, які вимоги потрібно 

визначати, Як збирати вимоги до існуючої системи, просування нової системи, чи 

доречні ітерації. 

 

Тема 12. Проекти, що виконуються сторонніми організаціями 

Необхідний рівень деталізації вимог. Взаємодія замовника і підрядника. 

Управління змінами. Критерії приймання. 

 

Тема 13. Проекти автоматизації бізнес-процесів 

Моделювання бізнес-процесів. Використання поточних процесів для 

виведення вимог. Проектування в першу чергу майбутніх процесів. Моделювання 

метрик бізнес-продуктивності. Прийоми, рекомендовані до використання в проектах 

автоматизації бізнес-процесів. 

 

Тема 14. Інструментальні засоби розробки вимог 

Засоби виявлення вимог. Засоби створення прототипів. Засоби моделювання. 

Переваги використання засобів управління вимогами. Можливості засобів управління 

вимогами. Вибір інструментального засобу. Налаштування засобів і процесів. 

Освоєння коштів користувачами. 

 

Тема 15. Вимоги до ПЗ та управління ризиками 
Складові управління ризиками. Документування ризиків проекту. Планування 

управління ризиками. Виявлення вимог. Аналіз вимог. Специфікація вимог. 

Затвердження вимог. Управління вимогами. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 



 

РНД1 Студент демонструє загальні знання в частині формування профілю 

вимог до ПЗ. 

РНД2 Студент демонструє знання в частині використання методів збору 

інформації щодо вимог профілю ПЗ.   

РНД3 Студент демонструє знання в частині тестування та оцінки якості ПЗ. 

РНД4 Студент демонструє знання при роботі з інструментальними засобами 

моделювання бізнес-процесів.  

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

ПР 04 Знати і застосовувати професійні стандарти і інші нормативно-правові 

документи в галузі інженерії програмного забезпечення. 

ПР 09 Знати та вміти використовувати методи та засоби збору, 

формулювання та аналізу вимог до програмного забезпечення. 

ПР 15 Мотивовано обирати мови програмування та технології розробки для 

розв’язання завдань створення і супроводження програмного 

забезпечення. 

ПР 20 Знати підходи щодо оцінки та забезпечення якості програмного 

забезпечення. 

ПР 21 Знати, аналізувати, вибирати, кваліфіковано застосовувати засоби 

забезпечення інформаційної безпеки (в тому числі кібербезпеки) і 

цілісності даних відповідно до розв'язуваних прикладних завдань та 

створюваних програмних систем. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1. Якість ПЗ (Лекція 1, лабораторна 1); 

Тема 2. Основи розробки вимог до ПЗ (Лекція 2, лабораторна 2); 

Тема 3. Бізнес аналітик (Лекція 3, лабораторна 3); 

Тема 4. Як відібрати користувачів для роботи над проектом (Лекція 4, лабораторна 4); 

Тема 5. Виявлення вимог (Лекція 5, лабораторна 5); 

Тема 6. Гра за правилами (Лекція 6, лабораторна 6); 

Тема 7. Зворотний бік функціональності: атрибути якості ПЗ (Лекція 7, лабораторна 

7); 

Тема 8. Прототипи як засіб зниження ризику (Лекція 8, лабораторна 8); 

Тема 9. Від розробки вимог - до наступних етапів (Лекція 9, лабораторна 9); 

Тема 10. Проекти гнучкої розробки (agile) (Лекція 10, лабораторна 10); 

Тема 11. Проекти з доопрацювання або заміні систем (Лекція 11, лабораторна 11); 

Тема 12. Проекти, що виконуються сторонніми організаціями (Лекція 12, лабораторна 

12); 

Тема 13. Проекти автоматизації бізнес-процесів (Лекція 13, лабораторна 13); 

Тема 14. Інструментальні засоби розробки вимог (Лекція 14, лабораторна 14); 

Тема 15. Вимоги до ПЗ та управління ризиками (Лекція 15, лабораторна 15). 



 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного-оглядового характеру; 

– розрахункові та контрольні роботи; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання. 

НД 2. Самостійна робота 

8.  Методи викладання, навчання 

МН1. інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації з 

використанням мультимедійного обладнання); 

МН2. практичні заняття (навчальні дискусії, розв’язок ситуаційних вправ, підготовка 

аналітичних записок, презентація досліджень);  

МН3. самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах, тестування).  

Лекції надають студентам основний теоретичний матеріал з питань корпоративного 

управління, що є основою для самостійного навчання здобувачів вищої освіти, а 

також сприяють розвитку в студентів критичного мислення через участь в дискусіях. 

Лекції доповнюються практичними заняттями, що надають студентам можливість 

застосовувати теоретичні знання на реальних прикладах. Практичні заняття 

сконструйовані з застосуванням методів практико-орієнтованого навчання, і 

передбачають розв’язок студентами практичних задач, кейсів на основі реальних 

даних, а також підготовку аналітично-оглядових завдань з корпоративного 

управління. Самостійне навчання сприяє підготовці до лекцій, практичних занять, а 

також роботи індивідуально та в невеликих групах для підготовки презентацій, що 

будуть представлені іншим групам, та для виконання індивідуальних та групових 

ситуаційних вправ на практичних заняттях, участі в них тощо. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання 

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

A Відмінно 5 (відмінно) 90-100 

B 
Добре 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
Задовільно 3 (задовільно) 

64-74 

E 60-63 

FX Незадовільно – 

можливе складання 

заходу підсумкового 

семестрового 

контролю 2 (незадовільно) 

35-59 

F Незадовільно – до 

заходу підсумкового 

семестрового 

контролю не 

1-34 



 

допускається, 

необхідний 

повторний курс з 

навчальної 

дисципліни 
 

9.2. Методи оцінювання 

3. Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною «Якість  

програмного  забезпечення  та тестування» - залік. 

4. Форми поточного контролю під час навчальних занять: тестування, 

лабораторні роботи, захист результатів виконання групових або індивідуальних 

аналітично-розрахункових робіт. 

5. Розподілу балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни 

«Якість  програмного  забезпечення  та тестування», наведено в таблиці 4. 

Таблиця 4 

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною «Якість  

програмного  забезпечення  та тестування» та їх оцінювання
 

 

В таблиці 4 зазначено система оцінювання результатів виконання студентами 

всіх видів робіт, що передбачені робочою програмою навчальної дисципліни «Якість  

програмного  забезпечення  та тестування». 

Форми контролю 

Максимальна кількість балів 

Денна форма навчання 

Поточний контроль:  

Лабораторні роботи 
15 х 5 балів = 

75 балів 

Тести 5 х 5 балів = 25 балів 

Всього за результатами поточного 

контролю: 
100 

Підсумковий контроль: залік  

Всього 100 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1. Засоби навчання ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп’ютери, комп’ютерні системи та 

мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 



 

10.2. Інформаційне та навчально-

методичне забезпечення 

6.1. Рекомендована література 

Основна 

1. Karl Wiegers and Joy Beatty. Software 

Requirements, Third Edition. Microsoft Press, 

2013. – 637 p. 

2. Бейзер Б. Тестирование чёрного 

ящика. Технология функционального 

тестирования / Б. Бейзер. – Санкт-Петербург 

: 2004. – 221 с. 

3. Дастин Элфрид. Автоматизированное 

тестирование программного обеспечения / 

Элфрид Дастин, Джефф Рэшка, Джон Пол. –  

Изд-во "ЛОРИ", 2003. – 567 с.  

4. Криспин Л. Гибкое тестирование / Л. 

Криспин, Дж. Грегори. – Издательский дом 

"Вильямс", 2010. – 464 с. 4. Канер Сэм. 

Тестирование программного обеспечения. 

Фундаментальные концепции менеджмента 

бизнес-приложений / Сэм Канер, Джек 

Фолк, Енг Кек Нгуен. – Киев : ДиаСофт, 

2001. – 544 с. 
 

 

 

  



 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ФВД8 АРХІТЕКТУРА ТА ПРОЕКТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (РІВЕНЬ D - ЕКОНОМІКА ПРОГРАМНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ) 

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни 

Архітектура та проектування програмного 

забезпечення  

(рівень D - Економіка програмного 

забезпечення) 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
Університет банківської справи 

Повна назва структурного підрозділу 

Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра менеджменту та інформаційних 

технологій 

Розробник 
Вайганг Г.О., к.т.н., доцент кафедри 

менеджменту ті інформаційних технологій 

Рівень вищої освіти 

Перший  рівень вищої освіти: FQ-EHEA – 

перший цикл, QF-LLL – 6 рівень, НРК – 6 

рівень 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 
16 тижнів протягом шостого семестру 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 6 кредитів 

ЄКТС, 180 годин, з яких 60 годин 

становить контактна робота з викладачем 

(30 годин лекцій, 30 годин практичних 

занять), 2 години підготовка та захист 

індивідуальної роботи, 118 годин становить 

самостійна робот, атестація: залік 

Мова викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 

Вибіркова навчальна дисципліна для 

освітньої програми «Інженерія 

програмного забезпечення» 

Передумови для вивчення дисципліни 

базується на знаннях таких дисциплін, як: 

«Інформаційні технології (Рівень С - 

Цифрова економіка)», «Архітектура та 

проектування програмного забезпечення 

(рівень А)», «Архітектура та проектування 



 

програмного забезпечення (рівень Е - 

Аналіз вимог та конструювання 

програмного забезпечення)»  

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Надати майбутнім фахівцям систематизоване уявлення про економіку програмної 

інженерії, сучасні підходи щодо вартісної оцінки програмного забезпечення 

(програмного продукту) з врахуванням процесу його розробки, методи її проведення, 

моделі трудомісткості розробки ПЗ, а також розвинути уміння і навички розв’язання 

практичних задач щодо економіки програмного забезпечення. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. РИНКОВА ЕКОНОМІКА, РИНОК ПРОГРАМНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І ВИМОГИ ДО НЬОГО  

ТЕМА 1. Введення в предмет «Економіка програмного забезпечення»: 

загальні поняття.  

Поняття «економіка програмного забезпечення». Економічна ефективність 

програмного забезпечення. Еволюція економіки програмного забезпечення  

ТЕМА 2. Ринкова економіка, її види та модель ринкової економіки для 

України.  

Ринкова економіка і принципи її функціонування. Приклади моделей ринкової 

економіки . Соціально-орієнтована ринкова економіка. Модель ринкової економіки 

для України  

ТЕМА 3. Ринок програмного забезпечення в світі та в Україні. Ринкові 

вимоги до програмного забезпечення  

Функції програмного забезпечення. Ринок програмного забезпечення в світі. 

Ринок програмного забезпечення в Україні. Ринкові вимоги до програмного 

забезпечення  

ТЕМА 4. Основи теорії організації виробництва програмних продуктів  

Завдання і основні особливості економіки проектування і виробництва 

програмних продуктів. Економічні характеристики виробництва програмних 

продуктів. Характеристики трудомісткості виробництва програмних продуктів. 

Характеристики тривалості виробництва програмних продуктів. Допоміжні 

характеристики виробництва програмних продуктів.  

ТЕМА 5. Основні фактори, що визначають економічні характеристики 

виробництва програмних продуктів  

Основні фактори, що визначають складність виробництва програмних 

продуктів. Одиниці виміру складності і розміру програм для економічного аналізу їх 

виробництва. Масштаб-розмір комплексів програм по числу рядків тексту і обсягом 

використаної пам'яті комп'ютера. Характеристики якості програмних продуктів, що 

впливають на економіку їх виробництва. Моделі прогнозування економічних 

характеристик виробництва програм-них продуктів.  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ОСНОВНІ МЕТРИКИ ДЛЯ ОЦІНКИ 

ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ 



 

ТЕМА 6. Методи оцінки програмного продукту  

Методи оцінки програмного продукту. Оцінка розміру проекту і трудо-витрат 

розробки програмного проекту. Основні одиниці виміру розміру ПП. Метод 

функціональних точок. Метод Function Points. Метод Early Function Points. Метод 

точок властивостей. Метод об’єктних точок.  

ТЕМА 7. Основні метрики для оцінки програмного продукту  

Поняття метрики при розробці програмного забезпечення, класифікація 

метрик. Метрики процесу, метрики проекту, метрики продукту. Вимірювання розміру 

програмного забезпечення.  

Розмірно-орієнтовані метрики. LOC-оцінки. Функціонально-орієнтовані 

метрики. Виконання оцінки проекту на основі LOC і FP метрик.  

ТЕМА 8. Моделі оцінки вартості програмного забезпечення  

Методи проведення експертних оцінок. Практичне застосування методу 

Wideband Delphi. Особливості управління проведенням експертних оцінок. 

Принципи побудови моделі COCOMO. Модель COCOMO II. Огляд 

альтернативних параметричних моделей (ДеМарко, IFPUG).  

Конструктивна модель вартості. Модель композиції додатку. Модель раннього 

етапу проектування і етапу постархітектури.  

ТЕМА 9. Метрики об’єктно-орієнтованих програмних систем  

Метрики зв’язаності за даними і методами. Залежність зміни між класами. 

Локальність даних. Набір метрик Чидамбера і Кемерера. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. ФІНАНСОВА ТА ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

ТЕМА 10. Узагальнені показники ефективності ІС і методи їх оптимізації 

Показники ефективності ІС. Математичні моделі рішення багатокритеріальної 

задачі максимізації ефективності ІС методами згортання критеріїв і рівномірної 

оптимізації. Максимізація ефективності ІС методом справедливого компромісу. 

Оптимізація ефективності ІС методом мінімізації відхилення від ідеальної точки. 

ТЕМА 11. Показники фінансової та економічної ефективності ІС 

Фінансові ресурси підприємства, види і категорії інвестицій в ІС. Розрахунок 

ефективності інновацій в умовах ринкової економіки, дисконтування. Класифікація 

фінансових показників ефективності. Порівняльна оцінка ІС по альтернативних 

варіантах і декільком динамічним критеріям економічної ефективності. 

ТЕМА 12. Сукупна вартість володіння ІС.  

Основний показник ефективності ІС на підприємстві та приклади моделей ІТ-витрат. 

Роль загальної (сукупної) вартості (TCO – Total Cost of Ownership) для підприємства.  

Розрахунок показника ТСО та технологічні інструменти його зниження 

ТЕМА 13. Роль реінжинірингу бізнес-процесів в підвищенні ефективності 

управління. 

Поняття реінжинірингу бізнес-процесів. Розподіл праці в бізнес-процесах. 

Функціональне та процесне управління. 

ТЕМА 14.  Ефективність ІС електронної комерції. 

Електронна комерція як Інтернет технологія. Класифікація комерційних сайтів 

та їх комплексне просування. Управління контентом у сфері сайтобудування. Набір 

основних інструментів для організації Інтернет бізнесу. Безпека в електронній 

комерції. 

ТЕМА 15. Організація ефективного проектування, розробки і 



 

впровадження ІС. 

Моделі процесів реалізації проектів ІС. Приклад проектування, розробки і 

впровадження інформаційної системи. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД 1 Надати теоретичні знання щодо економічних підходів у програмній 

інженерії  

РНД 2 Приймати та обґрунтовувати економічні рішення щодо розробки 

програмного забезпечення 

РНД 3 Надати знання про сучасні підходи щодо вартісної оцінки програмного 

забезпечення (програмного продукту) з врахуванням процесу його розробки 

РНД 4 Вміти планувати роботу команди та оцінювати ризики в процесі реалізації 

ІТ-проектів 

РНД 5 Аналізувати, оцінювати і вибирати методи оцінки економічної та фінансової 

ефективності розробки програмного забезпечення  

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

ПР22 Знати та вміти застосовувати методи та засоби управління проектами 

ПР24 Вміти проводити розрахунок економічної ефективності програмних систем. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1. Введення в предмет «Економіка програмного забезпечення»: загальні 

поняття. Л1. Пр1 

Тема 2. Ринкова економіка, її види та модель ринкової економіки для України. Л2. 

Пр2 

Тема 3. Ринок програмного забезпечення в світі та в Україні. Ринкові вимоги до 

програмного забезпечення Л3. Пр3 

Тема 4. Основи теорії організації виробництва програмних продуктів. Л4. Пр4 

Тема 5. Основні фактори, що визначають економічні характеристики виробництва 

програмних продуктів. Л5. Пр5 

Тема 6. Методи оцінки програмного продукту. Л6. Пр6 

Тема 7. Основні метрики для оцінки програмного продукту. Л7. Пр7 

Тема 8. Моделі оцінки вартості програмного забезпечення. Л8. Пр8 

Тема 9. Метрики об’єктно-орієнтованих програмних систем Л9. Пр9.  

Тема 10. Узагальнені показники ефективності ІС і методи їх оптимізації. Л10. Пр10 

Тема 11. Показники фінансової та економічної ефективності ІС. Л11. Пр11 

Тема 12. Сукупна вартість володіння ІС. Л12. Пр12 

Тема 13. Роль реінжинірингу бізнес-процесів в підвищенні ефективності управління. 

Л13. Пр13 

Тема 14.  Ефективність ІС електронної комерції. Л14. Пр14 



 

Тема 15. Організація ефективного проектування, розробки і впровадження ІС. Л15. 

Тест1. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного-оглядового характеру; 

– розрахункові та контрольні роботи; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання. 

НД 2. Самостійна робота 

8. Методи викладання, навчання 

МН1. інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації 

з використанням мультимедійного обладнання); 

МН2. практичні заняття (навчальні дискусії, розв’язок ситуаційних вправ, 

підготовка аналітичних записок, презентація досліджень);  

МН3. самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах, тестування).  

Лекції надають студентам основний теоретичний матеріал з питань 

корпоративного управління, що є основою для самостійного навчання здобувачів 

вищої освіти, а також сприяють розвитку в студентів критичного мислення через 

участь в дискусіях.  

Лекції доповнюються практичними заняттями, що надають студентам 

можливість застосовувати теоретичні знання на реальних прикладах.  

Практичні заняття сконструйовані з застосуванням методів практико-

орієнтованого навчання, і передбачають розв’язок студентами практичних задач, 

кейсів на основі реальних даних.  

Самостійне навчання сприяє підготовці до лекцій, практичних занять, а також 

роботи індивідуально та в невеликих групах для підготовки презентацій, що будуть 

представлені іншим групам, та для виконання індивідуальних та групових 

ситуаційних вправ на практичних заняттях, участі в них тощо. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Шкала 

оцінюва

ння 

ECTS 

Визначення 

Чотирибальна 

національна шкала 

оцінювання 

Рейтингова бальна 

шкала оцінювання 

A Відмінно 5 (відмінно) 90-100 

B 
Добре 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
Задовільно 3 (задовільно) 

64-74 

E 60-63 

FX 
Незадовільно – можливе 

складання заходу 
2 (незадовільно) 35-59 



 

підсумкового семестрового 

контролю 

F 

Незадовільно – до заходу 

підсумкового семестрового 

контролю не допускається, 

необхідний повторний курс з 

навчальної дисципліни 

1-34 

9.2. Методи оцінювання 

1. Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною «Архітектура та 

проектування програмного забезпечення (Рівень D – Економіка програмного 

забезпечення)» - залік. 

2. Форми поточного контролю під час навчальних занять: тестування, 

індивідуальна робота (проект), захист результатів виконання індивідуальних 

практичних завдань, презентація тощо. 

3. Розподіл балів, які може накопичувати студент при вивченні дисципліни 

«Архітектура та проектування програмного забезпечення (Рівень D – Економіка 

програмного забезпечення)», наведено в таблиці. 

Таблиця 

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною  

«Архітектура та проектування програмного забезпечення (Рівень D – Економіка 

програмного забезпечення)» та їх оцінювання  

Форми контролю 

Максимальна кількість балів 

Денна форма навчання 
Заочна (дистанційна) форма 

навчання 

Поточний контроль:   

Перевірка виконання 

практичних завдань: 
14*5 бали = 70 балів - 

Презентація та захист 

індивідуальних 

(дослідницько- 

аналітичних) завдань, 

робіт, проектів 

2*5 балів = 10 балів - 

Контрольна робота 

(підсумковий тест)  
1*20 балів = 20 балів - 

Всього за результатами 

поточного контролю: 
100 - 

Підсумковий контроль: залік - 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1. Засоби навчання ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп’ютери, комп’ютерні системи та 



 

мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2. Інформаційне та навчально-

методичне забезпечення 
Основна література 

6. Липаев В.В. Экономика производства 

сложных программных продуктов. – М.: 

Синтег, 2008. − 432 с.  

7. Липаев В.В. Экономика программной 

инженерии заказных программных продуктов: 

Учебное пособие. – М.: МАКС Пресс, 2014.  

8. Липаев В.В. Экономика производства 

программных продуктов. Издание Второе. М.: 

СИНТЕГ, 2011. 358 с.  

9. Ефективність інформаційних систем : навч. 

посіб. / В.А. Нецветаєв, Є.В. Кочура, Л.А. 

Манелюк ; М-во освіти і науки України, Нац. 

гірн. ун-т. - Д. : НГУ, 2014. - 190 с. 

Допоміжна література 

10. Методика расчетов трудоемкости и 

стоимости работ на разработку 

информационных систем. − АО «НИТ». − 20 с.  

11. Грехов А. М. Електронний бізнес (Е-

комерція): навчальний посібник / Грехов А. М. 

– К.: Кондор, 2008. – 302 с. 

12. Скрипкин К. Г. Экономическая 

эффективность информационных систем / К.Г. 

Скрипкин. – М.: ДМК Пресс, 2002. – 256 с. 

Інформаційні ресурси в Інтернет 

1. Cisco Systems, Inc. [Електронний ресурс] / 

Офіційний сайт компанії Cisco Systems - Режим 

доступу: http://cisco.com. - Заголовок с екрана. 

2. Комп’ютерне навчання продуктам та 

технологіям Microsoft. [Електронний ресурс] - 

Режим доступу: www.microsoft.com/learning/ru-

ru/default.aspx 

3. Відеоуроки по управлінню проектами. 

[Електронний ресурс] - Режим доступу: 

http://microsoftproject.ru/ 

  



 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ФВД6  БЕЗПЕКА ПРОГРАМ  ТА ДАНИХ 

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Безпека програм та даних 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного підрозділу 

Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра менеджменту та інформаційних 

технологій 

Розробник 
Касярум Я.О., к.п.н., доцент кафедри 

менеджменту ті інформаційних технологій  

Рівень вищої освіти 

Перший  рівень вищої освіти: FQ-EHEA – 

перший цикл, QF-LLL – 6 рівень, НРК – 6 

рівень 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 
15 тижнів протягом 6го семестру 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 6 кредитів 

ЄКТС, 180 годин, з яких 60 годин 

становить контактна робота з викладачем 

(30 годин лекцій, 30 годин практичних 

занять), 115 годин становить самостійна 

робот, атестація: іспит 

Мова викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 

Вибіркова навчальна дисципліна для 

освітньої програми «Інженерія 

програмного забезпечення»  

Передумови для вивчення дисципліни Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Оволодіння студентами комплексом знань у галузі захисту інформації, системами й 

методами визначення захищеності програмних продуктів, пристроїв; комп’ютерних 

мереж, їх складових та набуття на основі цих знань практичних навичок та 

теоретичних знань, необхідних для творчого підходу в питанні сучасного та 

майбутнього оперативного захисту програм та даних. 



 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1 Основні поняття теорії побудови системи безпеки комп’ютерних систем 

та мереж. Основи теорії кодування даних. Кодування мультимедійних даних. Мета та 

задачі вивчення дисципліни. Загрози для цілісності даних та програм. Дані, 

інформація, коди. Коди та кодування даних. Коригуючі коди.  

Тема 2. Поширені методи ефективного кодування даних для комп’ютерних 

систем загального призначення. Типи кодів. Поняття про ефективне кодування. Код 

Шеннона-Фано. Код Хаффмена. 

Тема 3. Методи криптографічного захисту даних. Шифри та їх використання. 

Розвиток методів шифрування. Підстановка. Перестановка. Гамування. 

Тема 4. Методи шифрування даних у комп’ютерних системах загального 

призначення, симетричні та асиметричні схеми шифрування. Сучасні підходи до 

шифрування даних. Симетричні методи шифрування та блочні коди. Асиметричні 

методи шифрування та шифри. 

Тема 5.  Безпека програм та даних на основі механізмів та політик 

розмежування прав доступу до даних. Типові загроза даним під час виконання 

програм. Поняття про політики розмежування. Розмежування доступу у різних 

операційних системах. Хеш-функції. Оцінювання стійкості паролів та хеш-функцій. 

Тема 6. Методи захисту даних та програм на основі алгоритмів приховування 

інформації в потоках даних. Захист даних на основі приховування інформації. 

Стеганографічні методи захисту даних. 

Тема 7.  Методи захисту програм та даних під час виконання, захист носіїв 

даних. Захист даних в мережі. Захист даних в програмах, що виконуються. Захист 

програмного коду від налагодження. 

Тема 8. Сучасні методи автентифікації та ідентифікації користувачів для 

захисту даних – цифровий підпис, біометричні методи автентифікації. Цифровий 

підпис. Біометрична ідентифікація. Автентифікація на основі цифрових технологій. 

Автентифікація на основі біометричних даних. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД 1 Здобувач володіє знаннями щодо поняття системи та її оточення; 

основними поняттями системотехніки; особливостями програмних 

систем; основними моделями процесів розробки програмних систем; 

методами та моделями управління процесом розробки програмних 

систем; класифікацію вимог до програмних систем 

РНД 2 Здобувач володіє технології автоматизації процесів розробки 

програмних систем; методологією проектування програмних систем 

РНД 3 Здобувач розуміє принципи складання тест-циклів 

РНД 4 Здобувач демонструє навички застосовування на практиці основних 

моделей розробки програмних систем; розробки робочої документації 

проектування програмних систем  

 

РНД 5 Здобувач демонструє навички розробки вимоги користувача та 

системних програмних вимог до програмних систем 



 

 

РНД 6 Здобувач демонструє здатність застосовувати на практиці моделі та 

методи розробки програмних систем; розробляти тест-плани, тест-

кейси, звіт про знайдений дефект: застосовувати на практиці 

різноманітні типи тестінгу 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН 4 Знати і застосовувати професійні стандарти і інші нормативно-правові 

документи в галузі інженерії програмного забезпечення. 

РН 20 Знати підходи щодо оцінки та забезпечення якості програмного 

забезпечення. 

РН 21 Знати, аналізувати, вибирати, кваліфіковано застосовувати засоби 

забезпечення інформаційної безпеки (в тому числі кібербезпеки) і 

цілісності даних відповідно до розв'язуваних прикладних завдань та 

створюваних програмних систем. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1 Основні поняття теорії побудови системи безпеки комп’ютерних систем та 

мереж.  

Л. 1, Пр.1 
Тема 2. Поширені методи ефективного кодування даних для комп’ютерних систем 

загального призначення. Л. 2-3, Пр. 2-3 

Тема 3. Методи криптографічного захисту даних. Л. 4-5, Пр.4-5  

Тема 4. Методи шифрування даних у комп’ютерних системах загального 

призначення, симетричні та асиметричні схеми шифрування. Л. 6-7, Пр.6-7  

Тема 5.  Безпека програм та даних на основі механізмів та політик розмежування 

прав доступу до даних. Л. 8-9,  Пр. 8-9 

Тема 6. Методи захисту даних та програм на основі алгоритмів приховування 

інформації в потоках даних Л. 10-11, Пр. 10-11 

Тема 7.  Методи захисту програм та даних під час виконання, захист носіїв даних.Л. 

12-13, Пр. 12-13 

Тема 8. Сучасні методи автентифікації та ідентифікації користувачів для захисту 

даних – цифровий підпис, біометричні методи автентифікації. Л.14-15, Пр. 14-15 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного-оглядового характеру; 

– розрахункові та контрольні роботи; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання. 

НД 2. Самостійна робота 

8.  Методи викладання, навчання 



 

МН1. інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації з 

використанням мультимедійного обладнання); 

МН2. практичні заняття (навчальні дискусії, розв’язок ситуаційних вправ, підготовка 

аналітичних записок, презентація досліджень);  

МН3. самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах, тестування).  

Лекції надають студентам основний теоретичний матеріал з питань корпоративного 

управління, що є основою для самостійного навчання здобувачів вищої освіти, а 

також сприяють розвитку в студентів критичного мислення через участь в дискусіях. 

Лекції доповнюються практичними заняттями, що надають студентам можливість 

застосовувати теоретичні знання на реальних прикладах. Практичні заняття 

сконструйовані з застосуванням методів практико-орієнтованого навчання, і 

передбачають розв’язок студентами практичних задач, кейсів на основі реальних 

даних, а також підготовку аналітично-оглядових завдань з корпоративного 

управління. Самостійне навчання сприяє підготовці до лекцій, практичних занять, а 

також роботи індивідуально та в невеликих групах для підготовки презентацій, що 

будуть представлені іншим групам, та для виконання індивідуальних та групових 

ситуаційних вправ на практичних заняттях, участі в них тощо. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання 

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

A Відмінно 5 (відмінно) 90-100 

B 
Добре 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
Задовільно 3 (задовільно) 

64-74 

E 60-63 

FX Незадовільно – 

можливе складання 

заходу підсумкового 

семестрового 

контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 

F Незадовільно – до 

заходу підсумкового 

семестрового 

контролю не 

допускається, 

необхідний 

повторний курс з 

навчальної 

дисципліни 

1-34 

 

9.2. Методи оцінювання 

Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною «Основи програмної 

інженерії (рівень А)» – екзамен. 



 

6. Форми поточного контролю під час навчальних занять: участь у обговоренні 

питань, які виносяться на практичні заняття, виконання тестових завдань, 

презентація та захист індивідуальної (дослідницько-аналітичної) роботи.  

7. Розподіл балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни «Основи 

програмної інженерії (рівень А)», наведено в таблиці. 

Таблиця 

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною  

«Основи програмної інженерії (рівень А)» та їх оцінювання 

Форми контролю 

Максимальна кількість балів 

Денна 

форма навчання 

Заочна 

(дистанційна) форма навчання 

Поточний контроль:   

Перевірка виконання 

практичних завдань: 
12*2 бали = 24 балів – 

Контрольна робота 

(тестування): 
2*10 балів = 20 балів – 

Презентація та захист 

індивідуальних 

(дослідницько-аналітичних) 

робіт: 

1*6 балів = 6 балів – 

або   

Представлення результатів 

науково-дослідних робіт на 

студентських конкурсах, 

конференціях, олімпіадах 

тощо: 

1*6 балів = 6 балів – 

Всього за результатами 

поточного контролю: 
50 – 

Підсумковий контроль 

(екзамен): 
50 – 

Всього: 100 – 
 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1. Засоби навчання ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп’ютери, комп’ютерні системи та 

мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2. Інформаційне та навчально-

методичне забезпечення 

Основна література: 

1. Технології захисту інформації : навч. 

посібник / С. Е. Остапов, С. П.Євсеєв, О. Г. 

Король. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2013. – 476 с. 

2. Жураковский Ю.П., Полторак В.П. Теорія 

інформації кодування: Підручник. - Київ : 

Вища школа, 2001. - 255 с. 

3. Теорія інформації та кодування : навч. 

посібник / В.Л. Кожевников, А.В. 

Кожевников. – Дніпродзержинськ : 



 

Національний гірничий університет,2012. – 

108 с. 

4. Захист інформації в автоматизованих 

системах управління : навч. посібник / 

Уклад. І.А. Пількевич, Н.М. Лобанчикова, 

К.В. Молодецька. – Житомир:Вид-во ЖДУ 

ім. І. Франка, 2015. – 226 с. 

5. Основы стеганографии. / А.В. Аграновский, 

П.Н. Девянин, А.В. Черемушкин, Р.А. Хади. 

– Ростов на Дону, 2003. – 117 с. 

6.  Основы криптографии. / А.П. Алферов, 

А.Ю. Зубов, А.С. Кузьмин, А.В.Черемушкин. 

– Гелиос АРВ, 2002. – 480 с. 

 

Додаткова література: 

1. В.А. Хорошко. Методы и средства защиты 

информации. / В.А. Хорошко, А.А. Чекотков. 

– К.: Юніор, 2003. - 479 с. 

2. Столингс В. Криптография и защита сетей: 

принципы и практика. 3-еизд. 

/М:Издательский дом «Вильямс», 2001. – 672 

с. 

3. В.В. Домарев. Безопасность 

информационных технологий. Методология 

создания систем защиты. — К.: ООО “ДС”, 

2005. - 688 с. 

4.  Цымбал В.П. Задачник по теории 

информации и кодирования. - Киев: 

Издательское объединение “Вища школа”, 

2000. – 268 с. 

5. Лигун А.О., Комп’ютерна графіка (Обробка 

та стиск зображень) /А.О.Лигун, 

О.О.Шумейко . – Дніпропетровськ: Біла 

К.О., 2010 . – 114 с. 

 

  



 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Візуалізація програмного забезпечення 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного підрозділу 

Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра менеджменту та інформаційних 

технологій 

Розробник 
Касярум Я.О., к.п.н., доцент кафедри 

менеджменту ті інформаційних технологій  

Рівень вищої освіти 

Перший  рівень вищої освіти: FQ-EHEA – 

перший цикл, QF-LLL – 6 рівень, НРК – 6 

рівень 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 
15 тижнів протягом 6-8го семестру 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 6 кредитів 

ЄКТС, 180 годин, з яких 60 годин 

становить контактна робота з викладачем 

(30 годин лекцій, 30 годин практичних 

занять), 115 годин становить самостійна 

робот, атестація: іспит 

Мова викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 

Обов’язкова навчальна дисципліна для 

освітньої програми «Інженерія 

програмного забезпечення»  

Передумови для вивчення дисципліни Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою вивчення дисципліни «Комп’ютерні системи візуалізації даних» є надання 

необхідного обсягу теоретичних і практичних знань із передавання інформації за 

допомогою 

візуальних засобів. 

4. Зміст навчальної дисципліни 



 

ТЕМА 1. Візуалізація та її типи. Базові поняття, принципи і цілі візуалізації. 

Метафори і критерії змістовної візуалізації. Поняття конвеєра візуалізації як 

композиції трансформацій прикладних даних. Зв'язок візуалізації із суміжними 

дисциплінами. Характеристики засобів візуалізації даних. Методи візуалізації. Типи 

даних. Сучасні концепції візуалізації даних. Структурні компоненти, принципи і 

методи підготовки даних. Огляд історії розвитку візуалізації, як навчальної 

дисципліни, і сучасні тенденції застосування в техніці, освіті, медицині, бізнесі. 

Приклади додатків. Список рекомендованих джерел. 

ТЕМА 2. Моделювання візуальних представлень та формат 

представлення. Поняття кольору, форми, орієнтації, текстури, глибини, перспективи, 

руху. Введення в теорію кольору. Хроматична діаграма. Моделі кольору RGB, CMY, 

HSV. Гамма корекція. Граничне і конструктивне уявлення геометричних об'єктів. 

Криві і поверхні. Регулярні та нерегулярні сітки. Скалярні, векторні, тензорні поля. 

Маркери, палітри, шкали. Формати зображень JPEG, TIFF, GIF, PNG, AVI, MPEG. 

ТЕМА 3. Види комп'ютерної візуалізації. Види зв'язків між даними. 

Одномірність, двовимірність, багатовимірність, ієрархія, текст і гіпертекст. Схеми, 

графіки та діаграми. Візуалізація графів, алгоритмів і блюпринтів. Таблиці, 

фокусування уваги. Кольорове оформлення візуалізації. Інстурментальні засоби 

візуалізації графів. Представлення Json. Інстурментарій для побудови схем і графков. 

Використання Exel для візуалізації. Інстурментарій візуалізаціі двовимірних і 

багатовимірних таблиць. Двовимірна і тривимірна образна візуалізація. 

ТЕМА 4. Методи комп'ютерної графіки. Алгоритми ЦДА і Берзенхема для 

креслення відрізка та кола. Алгоритм відсікання Ціруса-Бека для множини відрізків. 

Алгоритм відсікання СазерлендаКохена для багатокутників. Заповнення суцільних 

областей методами сканування і поширення. Видалення невидимих граней методами 

Робертса, Аппеля, упорядкування, Z-буфера. Передобробка даних. Методи 

інтерполяції, фільтрації, згладжування, стиснення даних. 

ТЕМА 5. Інфодизайн. Класичні принципи інфодизайну. Створення 

колективних презентацій за допомогою презентацій Google, створення 

мультимедійних презентацій за допомогою веб-сервісів Prezi, Canva, Sway. Онлайн-

сервіси для створення інфографіки. Аналіз даних та побудова графіків за допомогою 

онлайн-інструментів для створення графіків. Алгоритми для створення інфографіки. 

Мнемонічні правила інфодизайну. Особливості візуального сприйняття. Класичні 

принципи інфодизайну. Огляд основних програмних продуктів, які використовуються 

для візуалізації даних. 

ТЕМА 6. Основні засади теорії розпізнавання образів. Загальна 

характеристика задач розпізнавання образів та математична модельз адачі. Принципи 

класифікації методів розпізнавання. Аналіз перспективних напрямів розвитку методів 

розпізнавання. Основні поняття і концепції теорії розпізнавання образів. Основні 

концепції та методології розпізнавання образів. Вирішальні функції та їх 

характеристики. Класифікація образів за критерієм мінімуму відстані. Кластеризація 

образів. Алгоритм кластеризації образів. Формальна постановка завдання 

класифікації. Баєсівський підхід. Загальна характеристика. Алгоритм перцептрона та 

його модифікації. Градієнтний алгоритм класифікації образів. Алгоритм найменшої 

середньої квадратичної похибки (НСКП). Побудова класифікаторів, що навчаються у 

випадку декількох класів. Не баєсівські задачі. Не баєсівський підхід. Не баєсівські 

задачі розпізнавання. Функція втрат. Апріорні ймовірності станів. Умовні ймовірності 

спостережень. Не баєсівські задачі з відмовою від розпізнавання. Складні задачі 



 

теорії статистичних рішень. Список рекомендованих джерел. 

ТЕМА 7. Класифікація систем розпізнавання. Прості системи розпізнавання. 

Складні системи розпізнавання. Однорівневі складні системи. Багаторівневі складні 

системи. Системи без навчання. Системи, що навчаються. Самонавчальні системи. 

Детерміновані системи. Імовірнісні системи. Логічні системи. Структурні 

(лінгвістичні) системи. Комбіновані системи. Експертні системи розпізнавання. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД 1 Здобувач володіє знаннями щодо поняття системи та її оточення; 

основними поняттями системотехніки; особливостями програмних 

систем; основними моделями процесів розробки програмних систем; 

методами та моделями управління процесом розробки програмних 

систем; класифікацію вимог до програмних систем 

РНД 2 Здобувач володіє технології автоматизації процесів розробки 

програмних систем; методологією проектування програмних систем 

РНД 3 Здобувач розуміє принципи складання тест-циклів 

РНД 4 Здобувач демонструє навички застосовування на практиці основних 

моделей розробки програмних систем; розробки робочої документації 

проектування програмних систем  

 

РНД 5 Здобувач демонструє навички розробки вимоги користувача та 

системних програмних вимог до програмних систем 

 

РНД 6 Здобувач демонструє здатність застосовувати на практиці моделі та 

методи розробки програмних систем; розробляти тест-плани, тест-

кейси, звіт про знайдений дефект: застосовувати на практиці 

різноманітні типи тестінгу 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН 6 Уміння вибирати та використовувати відповідну задачі методологію 

створення програмного забезпечення. 

РН 7 Знати і застосовувати на практиці фундаментальні концепції, 

парадигми і основні принципи функціонування мовних, 

інструментальних і обчислювальних засобів інженерії програмного 

забезпечення. 

РН 13 Застосовувати на практиці ефективні підходи щодо проектування 

програмного забезпечення. 

РН 14 Застосовувати на практиці інструментальні програмні засоби 

доменного аналізу, проектування, тестування, візуалізації, вимірювань 

та документування програмного забезпечення. 



 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

ТЕМА 1. Візуалізація та її типи.  Л.1-2, Пр. 1-2 

ТЕМА 2. Моделювання візуальних представлень та формат представлення. Л.3-

4, Пр.3-4  

ТЕМА 3. Види комп'ютерної візуалізації. Л. 5-6,  Пр. 5-6 

ТЕМА 4. Методи комп'ютерної графіки. Л. 7-8, Пр. 7-8 

ТЕМА 5. Інфодизайн. Класичні принципи інфодизайну. Л.9-10, Пр.9-10 

ТЕМА 6. Основні засади теорії розпізнавання образів. Л. 11-13, Пр.11-13 

ТЕМА 7. Класифікація систем розпізнавання. Л.14-15, Пр. 14-15 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного-оглядового характеру; 

– розрахункові та контрольні роботи; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання. 

НД 2. Самостійна робота 

8.  Методи викладання, навчання 

МН1. інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації з 

використанням мультимедійного обладнання); 

МН2. практичні заняття (навчальні дискусії, розв’язок ситуаційних вправ, підготовка 

аналітичних записок, презентація досліджень);  

МН3. самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах, тестування).  

Лекції надають студентам основний теоретичний матеріал з питань корпоративного 

управління, що є основою для самостійного навчання здобувачів вищої освіти, а 

також сприяють розвитку в студентів критичного мислення через участь в дискусіях. 

Лекції доповнюються практичними заняттями, що надають студентам можливість 

застосовувати теоретичні знання на реальних прикладах. Практичні заняття 

сконструйовані з застосуванням методів практико-орієнтованого навчання, і 

передбачають розв’язок студентами практичних задач, кейсів на основі реальних 

даних, а також підготовку аналітично-оглядових завдань з корпоративного 

управління. Самостійне навчання сприяє підготовці до лекцій, практичних занять, а 

також роботи індивідуально та в невеликих групах для підготовки презентацій, що 

будуть представлені іншим групам, та для виконання індивідуальних та групових 

ситуаційних вправ на практичних заняттях, участі в них тощо. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання 

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

A Відмінно 5 (відмінно) 90-100 

B Добре 4 (добре) 82-89 



 

C 74-81 

D 
Задовільно 3 (задовільно) 

64-74 

E 60-63 

FX Незадовільно – 

можливе складання 

заходу підсумкового 

семестрового 

контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 

F Незадовільно – до 

заходу підсумкового 

семестрового 

контролю не 

допускається, 

необхідний 

повторний курс з 

навчальної 

дисципліни 

1-34 

 

9.2. Методи оцінювання 

Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною «Основи програмної 

інженерії (рівень А)» – екзамен. 

8. Форми поточного контролю під час навчальних занять: участь у обговоренні 

питань, які виносяться на практичні заняття, виконання тестових завдань, 

презентація та захист індивідуальної (дослідницько-аналітичної) роботи.  

9. Розподіл балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни «Основи 

програмної інженерії (рівень А)», наведено в таблиці. 

Таблиця 

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною  

«Основи програмної інженерії (рівень А)» та їх оцінювання 

Форми контролю 

Максимальна кількість балів 

Денна 

форма навчання 

Заочна 

(дистанційна) форма навчання 

Поточний контроль:   

Перевірка виконання 

практичних завдань: 
12*2 бали = 24 балів – 

Контрольна робота 

(тестування): 
2*10 балів = 20 балів – 

Презентація та захист 

індивідуальних 

(дослідницько-аналітичних) 

робіт: 

1*6 балів = 6 балів – 

або   

Представлення результатів 

науково-дослідних робіт на 

студентських конкурсах, 

конференціях, олімпіадах 

тощо: 

1*6 балів = 6 балів – 

Всього за результатами 50 – 



 

поточного контролю: 

Підсумковий контроль 

(екзамен): 
50 – 

Всього: 100 – 
 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1. Засоби навчання ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп’ютери, комп’ютерні системи та 

мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2. Інформаційне та навчально-

методичне забезпечення 

Основна література: 

7. Інфографіка: навчальний посібник / 

упорядник Гудіма О. В. – Чернівці, 

Чернівецький національний університет, 

2017. – 107 с. 

8.  Альберто. К Функціональне мистецтво: 

вступ до інфографіки та візуалізації 

/переклад з англ. Л. Белея за ред. Р. Скакуна. 

Львів: Видавництво Українського 

католицького університету, 2017. - 350 с. 

9.  Яу Н. Мистецтво візуалізації в бізнесі. Як 

представити складну інформацію простими 

образами / Н. Яу; пер. з англ. - М.: Манн, 

Іванов & Фербер, 2013. — 352 с. 

10.  Бішоп К. Розпізнавання образів і 

машинне навчання / К. Бішоп. - К.: 

Діалектика, 2020 – 480 с. 

Додаткова література: 

6. Крам Рэнди. Инфографика. Визуальное  

представление данных / Рэнди Крам ; пер. с 

англ. О. Сивченко. — Санкт-Петербург : 

Питер, 2015. — 384 с. 

7.  Паклин Н. Б., Орешков В. И. Визуализация 

данных. Бизнес-аналитика. От данных к 

знаниям. — 2-е изд. — СПб.: Питер, 2013. 

 

 



СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ФВД1  «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ  СИСТЕМИ  І МАШИННЕ  НАВЧАННЯ» 

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Інтелектуальні  системи  і машинне  навчання 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного підрозділу 

Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра менеджменту та інформаційних 

технологій 

Розробник 
Засядько А.А. – д.т.н, професор кафедри 

менеджменту ті інформаційних технологій  

Рівень вищої освіти 

Перший  рівень вищої освіти: FQ-EHEA – 

перший цикл, QF-LLL – 6 рівень, НРК – 6 

рівень 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 
16 тижнів протягом шостого семестру 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 6 кредитів 

ЄКТС, 180 годин, з яких 60 годин становить 

контактна робота з викладачем (30 годин 

лекцій, 30 годин практичних занять), 115 

годин становить самостійна робот, атестація: 

іспит 

Мова викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 

Вибіркова навчальна дисципліна для 

освітньої програми «Інженерія програмного 

забезпечення»  

Передумови для вивчення дисципліни 

базується на знаннях, здобутих при вивченні  

дисциплін: Математика (рівень А – Вища 

математика), «Математика –рівень В – 

Дискретна математика», Програмування 

(рівень А - Алгоритми та структури даних)  

Основи  програмної  інженерії  (рівень  В  - 

Емпіричні  методи програмної  інженерії) 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

вивчення теоретичних основ і методів створення та застосування у практичній 



діяльності інтелектуальних автоматизованих інформаційних системи; ознайомлення  з 

окремими галузями штучного інтелекту, зокрема, машинним навчанням; підготувати 

здобувача  до ефективного використання сучасних методів штучного інтелекту для 

створення автоматизованих систем у подальшій професійній діяльності; допомогти 

набути навички практичної роботи iз програмними засобами для побудови 

інтелектуальних моделей. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Інтелектуальні системи - нові технології на основі технологій штучного 

інтелекту. 
Історичний шлях розвитку технологій штучного інтелекту. Поняття та характеристика 

інтелектуальних систем. Основні технології штучного інтелекту. Компоненти штучного 

інтелекту: технології, моделі, методи та прикладні задачі штучного інтелекту: 

прогнозування, класифікація, розпізнавання образів, кластеризація, інтелектуальний 

аналіз даних, оптимізація прийняття рішень. Основні напрями досліджень у галузі 

штучного інтелекту. Застосування штучного інтелекту для розв'язання практичних 

задач в різних галузях професійної діяльності. 

Тема 2. Основні поняття і визначення теорії систем штучного інтелекту. 
Концептуальні основи організації інтелектуальних систем. Основні поняття і 

визначення теорії інтелектуальних систем. Моделі представлення знань в 

інтелектуальних системах. Моделі та алгоритми прийняття рішень при керуванні 

складними об’єктами. Основні технології штучного інтелекту: експертні системи, 

нечітка логіка, нейромережеві структури, асоціативна пам’ять, еволюційні та роєві 

алгоритми і їх комбінації 

Тема 3. Інтелектуальні системи на основі експертних систем. 
Технологія експертних систем. Структура експертної системи. Технологія розробки 

експертної системи. Структури експертної системи управління. Архітектура 

експертного регулятора. Етапи функціонування експертного регулятора. Порядок 

формування теоретичних знань по використанню алгоритмів ідентифікації, емпіричних 

знань, стратегій та евристик, знань про динаміку нелінійної системи, синтезу 

регулятора. Системи управління на основі експертного регулятора. 

Тема 4. Інтелектуальні системи на основі нечіткої логіки. 
Поняття нечітких множин. Основні визначення, правила і дії над нечіткими множинами. 

Функції приналежності. Методика побудови функції приналежності. Різновиди функцій 

приналежності. Елементи нечіткої логіки. Операції над висловлюваннями в нечіткій 

логіці. Багатозначні логіки. Моделі об’єктів управління в середовищі нечітких множин. 

Регресійні моделі об’єктів з нечіткими параметрами. Методи ідентифікації об’єктів з 

нечіткими параметрами. Лінгвістичні змінні та змінні на основі нечітких множин. 

Лінгвістичні моделі об’єктів.„Нечіткі” алгоритми. Основні принципи побудови 

„нечітких” алгоритмів. Алгоритми класифікації та композиції. Моделі прийняття 

рішень на основі алгоритмів класифікації та композиції. Нечіткі моделі прийняття 

рішень при керуванні складними системами. Моделі прийняття рішень на основі 

імітації дій оператора. Лінгвологічна та автолінгвологічна моделі прийняття рішень. 

Ситуаційне управління. Нечіткі” регулятори. Загальна структура замкнутої системи 

управління з „нечіткими” регуляторами. Принцип роботи. Фазифікація вхідних даних. 

Дефазифікація вихідних даних. База знань регулятора. Таблиця лінгвістичних правил. 

Аналітичні методи синтезу „нечітких” регуляторів. Лінгвістичний синтез „нечітких” 

регуляторів. Програмна реалізація „нечітких” регуляторів. 

Тема 5. Інтелектуальні системи на основі нейромережевих структур. 



Основні поняття штучних нейронних мереж: біологічній нейрон, модель нейрона, 

базовий процесорний елемент, функція активації. Різновиди функцій активації нейрона. 

Класифікація штучних нейронних мереж. Властивості багатошарових нейромережевих 

структур. Різновиди нейромережевих структур, їх характеристики, принцип дії та 

застосування. Перцептрони. Статичні одно- та багатошарові нейронні мережі. 

Нейромережі з радіально-базовими функціями. Динамічні багатошарові нейромережі. 

Нейромережі Хопфілда та Кохонена. Нейронні мережі зустрічного поширення. 

Ймовірнісні нейромережі, Когнітрони, Згортаючі нейронні мережі, АРТ- та осциляторні 

нейромережі. Технології навчання штучних нейронних мереж. Основні алгоритми 

навчання: градієнтний, спряжених градієнтів, генетичний. Метод та алгоритм зворотної 

передачі похибки. Динамічні алгоритми навчання багатошарових нейромережевих 

структур. Алгоритми самоорганізації: базовий алгоритм Кохонена, модифіковані 

алгоритми з пам’яттю та функцією сусідства. Нейро-фаззі технології. «Нечіткі» 

нейронні мережі – нова технологія обчислювального інтелекту, яка об’єднує переваги 

технологій нейронних мереж та систем нечіткої логіки. Новий клас нечітких 

нейромереж – каскадні неофаззи-нейромережі, їх архітектура, властивості, алгоритми 

навчання. Модель процесу конструювання та вибору топології штучних нейронних 

структур. Підготовка даних для навчання штучних нейромереж. Методи спрощення 

нейромережевих структур. 

Тема 6. Інтелектуальні системи на основі асоціативної пам’яті. 
Класифікація і способи реалізації асоціативної пам’яті. Структури систем на основі 

асоціативної пам’яті першого и другого роду. Ієрархічні інтелектуальні системи 

управління першого і другого роду. Адаптивна система управління на основі 

асоціативної пам’яті. Система управління на основі асоціативної пам’яті, що сама 

навчається. Стійкість систем управління на основі асоціативної пам’яті. 

Тема 7. Еволюційні алгоритми в інтелектуальних системах. 
Генетичні алгоритми і традиційні методи оптимізації. Основні поняття генетичних 

алгоритмів. Класичний генетичний алгоритм. Модифікації класичного генетичного 

алгоритму. Генетичні алгоритми для багатокритеріальної оптимізації. Головні 

принципи побудови генетичних алгоритмів. 

Тема 8. Приклади практичного застосування систем штучного інтелекту 
Інтелектуальні роботи. Покоління роботів. Системи керування роботів. Бази знань 

інтелектуального робота. Елементи систем керування роботів. Системи технічного зору 

роботів. Структурні схеми систем управління інтелектуальних роботів на основі 

технологій інтелектуальних систем. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД 1 знати основні поняття та визначення теорiї штучного інтелекту, методи 

машинного навчання та прийняття рішень у системах штучного 

інтелекту; 

РНД 2 знати сучаснi програмнi засоби для проектування i розробки систем 

штучного інтелекту; критерiї порiвняння моделей i методiв штучного 

інтелекту. 

РНД 3 вміння обґрунтовувати й аналiзувати вибiр конкретного методу 

машинного навчання при вирiшеннi вiдповiдних практичних задач; 

РНД 4 вміння використовувати сучаснi програмнi засоби для проектування та 

дослiдження систем штучного інтелекту; 

РНД 5 вміння обирати та використовувати еволюційні методи для вирішення 



задач машинного навчання та оптимізації; 

РНД 6 вміння створювати програми на мовi макросiв пакету MATLAB для 

побудови та використання сучасних інтелектуальних систем; 

РНД 7 вміння аналiзувати результати побудови та використання штучного 

інтелекту при вирiшеннi прикладних задач. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

Код Зміст 

Рн06 Уміння вибирати та використовувати відповідну задачі методологію 

створення програмного забезпечення. 

Рн07 Знати і застосовувати на практиці фундаментальні концепції, парадигми і 

основні принципи функціонування мовних, інструментальних і 

обчислювальних засобів інженерії програмного забезпечення. 

Рн13 Застосовувати на практиці ефективні підходи щодо проектування 

програмного забезпечення. 

Рн15 Мотивовано обирати мови програмування та технології розробки для 

розв’язання завдань створення і супроводження програмного 

забезпечення. 

Рн17 Вміти застосовувати методи компонентної розробки програмного 

забезпечення. до кваліфікаційної роботи 

Рн23 Вміти документувати та презентувати результати розробки програмного 

забезпечення 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1. Інтелектуальні системи - нові технології на основі технологій штучного 

інтелекту.  

Л1, Пр1 

Тема 2. Основні поняття і визначення теорії систем штучного інтелекту. Л2, Пр2 

Тема 3. Інтелектуальні системи на основі експертних систем. Л3, Пр3, Л4, Пр4 

Тема 4. Інтелектуальні системи на основі нечіткої логіки. Л5, ПР5, Л6, ПР6, Л7, Пр7 

Тема 5. Інтелектуальні системи на основі нейромережевих структур. Л8, ПР8, Л9, Пр9, 

Л10, Пр10 

Тема 6. Інтелектуальні системи на основі асоціативної пам’яті. Л11, Пр11, Л12,ПР12 

Тема 7. Еволюційні алгоритми в інтелектуальних системах. Л13,Пр13 

Тема 8. Приклади практичного застосування систем штучного інтелекту л14, Пр14, Л 

15,Пр15 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного-оглядового характеру; 

– розрахункові та контрольні роботи; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання. 



НД 2. Самостійна робота 

8.  Методи викладання, навчання 

МН1. інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації з 

використанням мультимедійного обладнання); 

МН2. практичні заняття (навчальні дискусії, розв’язок ситуаційних вправ, підготовка 

аналітичних записок, презентація досліджень);  

МН3. самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах, тестування).  

Лекції надають студентам основний теоретичний матеріал з питань корпоративного 

управління, що є основою для самостійного навчання здобувачів вищої освіти, а також 

сприяють розвитку в студентів критичного мислення через участь в дискусіях. Лекції 

доповнюються практичними заняттями, що надають студентам можливість 

застосовувати теоретичні знання на реальних прикладах. Практичні заняття 

сконструйовані з застосуванням методів практико-орієнтованого навчання, і 

передбачають розв’язок студентами практичних задач, кейсів на основі реальних даних, 

а також підготовку аналітично-оглядових завдань з корпоративного управління. 

Самостійне навчання сприяє підготовці до лекцій, практичних занять, а також роботи 

індивідуально та в невеликих групах для підготовки презентацій, що будуть 

представлені іншим групам, та для виконання індивідуальних та групових ситуаційних 

вправ на практичних заняттях, участі в них тощо. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання 

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

A Відмінно 5 (відмінно) 90-100 

B 
Добре 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
Задовільно 3 (задовільно) 

64-74 

E 60-63 

FX Незадовільно – 

можливе складання 

заходу підсумкового 

семестрового 

контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 

F Незадовільно – до 

заходу підсумкового 

семестрового 

контролю не 

допускається, 

необхідний 

повторний курс з 

навчальної 

дисципліни 

1-34 

 

9.2. Методи оцінювання 



4.1. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

1. Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною  «Інтелектуальні  

системи  і машинне  навчання»”  - екзамен. 

2. Форми поточного контролю під час навчальних занять: тестування, контрольні 

роботи, захист результатів виконання індивідуальних розрахунково-графічних робіт 

тощо. 

3. Розподіл балів, які може накопичувати студент при вивченні дисципліни 

«Інтелектуальні  системи  і машинне  навчання», наведено в таблиці 4. 

 

Таблиця 4 

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною 

"Інтелектуальні  системи  і машинне  навчання” та їх оцінювання
 

 

Форми контролю 

Максимальна кількість балів 

Денна форма навчання 

Заочна 

(дистанційна) форма 

навчання 

Поточний контроль:   

Усні відповіді, розв’язування задач 

та практичних завдань 
2 х 15 балів = 20 балів  

Письмові опитування або 

тестування 
до 10 балів  

Виступ на науковій конференції, 

участь в олімпіаді 
до 30 балів  

Підсумкова контрольна робота 30 балів  

Всього за результатами поточного 

контролю: 
50  

Іспит 50  

Всього 100  

 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1. Засоби навчання ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп’ютери, комп’ютерні системи та 

мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2. Інформаційне та навчально-

методичне забезпечення 

Основна література 

1. Системи штучного інтелекту в плануванні, 

моделюванні та управлінні [Текст] : підруч. 

для студ. вищ. навч. закл. / Л. С. Ямпольський 

, Б. П. Ткач, О. І. Лісовиченко ; Міжрегіон. 

акад. упр. персоналом (МАУП). - К. : 

Персонал, 2011. - 543 с.іл. 

2. Ямпольський Л.С. Нейротехнології та 

нейрокомпютерні системи. Л.С.Ямпольський, 

О.І.Лісовиченко, В.В.Олійник. – К.: «Дорадо-

Друк», 2016. – 576 с.:іл.. 

Допоміжна література 



1. Рутковская Д., Пилинський М., Рутковский Л. 

Нейронные сети, генетические алгоритмы и 

нечеткие системы. Пер. с польск. 

И.Д.Рудинского. М: Горячая линия –Телеком. 

2007 – 452 с. 

2. Гостев В.И. Синтез нечетких регуляторов 

систем автоматического управления, К. 

Радіоаматор, 2008, 708 с.  

3. Терехов В.А. Нейросетевые системы 

управления: Учебн.пособие для вузов. – М.: 

Высш.шк. 2002. – 183.с. 

4. Интелектуальные системы автоматического 

управления / Под ред. И.М.Макарова, 

В.М.Лохина – М.: ФИЗМАТЛИТ. 2001. – 576 

с. 

5. Васильев В.И., Ильясов Б.Г. 

Интеллектуальные системи управления. 

Теория и практика: учебное пособие. – М.: 

Радиотехника. 2009.- 392 с. 

 

  



СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ФВД5  «ГРАФІЧНЕ ТА ГЕОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ» 

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Графічне та геометричне моделювання 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного підрозділу 

Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра менеджменту та інформаційних 

технологій 

Розробник 
Засядько А.А. – д.т.н, професор кафедри 

менеджменту ті інформаційних технологій  

Рівень вищої освіти 

Перший  рівень вищої освіти: FQ-EHEA – 

перший цикл, QF-LLL – 6 рівень, НРК – 6 

рівень 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 
16 тижнів протягом шостого семестру 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 6 кредитів 

ЄКТС, 180 годин, з яких 60 годин становить 

контактна робота з викладачем (30 годин 

лекцій, 30 годин практичних занять), 115 

годин становить самостійна робот, атестація: 

іспит 

Мова викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 

Вибіркова навчальна дисципліна для 

освітньої програми «Інженерія програмного 

забезпечення»  

Передумови для вивчення дисципліни 

базується на знаннях, здобутих при вивченні  

дисциплін: Математика (рівень А – Вища 

математика), «Математика –рівень В – 

Дискретна математика», Програмування 

(рівень А - Алгоритми та структури даних), 

Програмування  (Рівень С  -  Основи 

програмування,  Людино-машинна  

взаємодія) 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 



формування у здобувачів загальних методологічних основ і практичних навичок в 

галузі застосування САПР для розробки геометричних моделей плоских і тривимірних 

об'єктів проектування, їх візуалізації та роботи з моделями за допомогою 

спеціалізованих програмних засобів.  

4. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовний модуль 1.  

Тема 1. Сучасні стандарти комп'ютерної графіки  

Сучасні стандарти комп'ютерної графіки. Основні поняття і переваги комп'ютерної 

графіки. Сфери застосування комп'ютерної графіки 

Тема 2. Принципи формування зображень на екрані 

Растрові представлення зображень. Основні поняття растрової графіки. Параметри 

растрових зображень. Векторні представлення зображень. Фрактальні представлення 

зображень 

Тема 3. Колір і світло в комп'ютерній графіці 

Візуальна система людини. Поняття колірної моделі. Адитивні колірні моделі. Колірні 

моделі. Інтуїтивні колірні моделі. Палітри і оптимізація палітр. Метод квантування 

кольорів медіанного перетином. Різновиди палітр. Кодування графічної інформації. 

Двійкове кодування графічної інформації 

Тема 4. Роздільна здатність, масштабування і стиснення зображень в 

комп'ютерній графіці 

Роздільна здатність. Масштабування зображень. Стиснення зображень 

Тема 5. Система координат і типи перетворення графічної інформації 

Двовимірні матричні перетворення. Однорідні координати. Двовимірний обертання 

навколо довільної осі. Тривимірні перетворення і проекції. Плоскі проекції. Плоскі 

паралельні ортогональні проекції. Плоскі паралельні аксонометричні проекції. Плоска 

перспективна (центральна) проекція. Математичний опис плоских геометричних 

проекцій 

Тема 6. Формати графічних файлів.  

Поняття формату як стандарту. Графічних зображень. Растрові графічні формати. 

Векторні графічні формати. Універсальні графічні формати. 

Тема 7.Апаратний рівень комп'ютерної графіки. 

Відеоадаптери. Звукова карта. Пристрої введення знакових даних. Пристрої командного 

управління. Пристрої введення графічних даних. Пристрої виведення даннях. Монітори. 

Пристрої зберігання даних. Пристрої обміну даними 

Тема 8. Моделі в машинній графіці. 

Загальні відомості про моделювання. Властивості моделей. Основні поняття 

комп'ютерного моделювання. Моделі машинної графіки. Оригінал і зображення. 

Моделювання зображень засобами комп'ютерної графіки 

Змістовний модуль 2.  

Тема 9. Графічні редактори 

Загальна характеристика графічних редакторів. Растрові графічні редактори. Векторні 

графічні редактори. Редактори тривимірної графіки. Хмарні графічні редактори 



Тема 10. Програми комп'ютерної графіки 

Типи інструментальних засобів. Векторні графічні  редактори. Растрові графічні 

редактори. Редактори для обробки цифрових фотографій і створення альбомів. Графічні 

бібліотеки і стандарти. Програмні засоби обробки 3D-графіки анімації і САПР 

Тема 11.Комп'ютерні графічні програми САПР 

Теоретичні основи САПР. Об'ємне геометричне моделювання. Компас-3D. Програмні 

продукти AutoCAD 

Тема 12. Комп'ютерна програма моделювання MatLab 

Створення моделі. Типи документів. Особливості інтерфейсу. Операції та команди. 

Моделювання 

Тема 13. Комп'ютерна програма моделювання MathCad 

Створення моделі. Типи документів. Особливості інтерфейсу. Операції та команди. 

Моделювання 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД 1 оволодіння  спеціальними чисельними  методами комп’ютерної  графіки  

для  проектування поверхонь 

РНД 2 знання  ролі і місця геометричних моделей в процесі автоматизованого 

проектування 

РНД 3 знання  основних  алгоритмів  обчислювальної  геометрії  та  методів 

проектування  та  побудови  складних  поверхонь 

РНД 4 набуття теоретичних знань  з основ комп’ютерної графіки 

РНД 5 знання  сутності і методів твердотільного та поверхневого моделювання 

РНД 6 знати класифікацію, основні властивості, методи створення та опису 

геометричних моделей 

РНД 7 набуття практичних навичок з:методів та алгоритмів перетворень 

графічних зображень 

РНД 8 знання  основних класів і стандартів САПР 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

Код Зміст 

Рн06 Уміння вибирати та використовувати відповідну задачі методологію 

створення програмного забезпечення. 

Рн07 Знати і застосовувати на практиці фундаментальні концепції, парадигми і 

основні принципи функціонування мовних, інструментальних і 

обчислювальних засобів інженерії програмного забезпечення. 

Рн13 Застосовувати на практиці ефективні підходи щодо проектування 

програмного забезпечення. 

Рн14 Застосовувати на практиці інструментальні програмні засоби доменного 

аналізу, проектування, тестування, візуалізації, вимірювань та 

документування програмного забезпечення. 



7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Змістовний модуль 1.  

Тема 1. Сучасні стандарти комп'ютерної графіки. Л1, Пр1 

Тема 2. Принципи формування зображень на екрані. Л2, Пр2 

Тема 3. Колір і світло в комп'ютерній графіці. Л3, Пр3 

Тема 4. Роздільна здатність, масштабування і стиснення зображень в комп'ютерній 

графіці.  

Л4, Пр4 

Тема 5. Система координат і типи перетворення графічної інформації. Л5, ПР5 

Тема 6. Формати графічних файлів. Л6, ПР6 

Тема 7.Апаратний рівень комп'ютерної графіки. Л7, Пр7. 

Тема 8. Моделі в машинній графіці. Л8, Л9, ПР8, ПР9 

Змістовний модуль 2.  

Тема 9. Графічні редактори. Л10, Л11, ПР10, ПР11 

Тема 10. Програми комп'ютерної графіки Л12,ПР12 

Тема 11.Комп'ютерні графічні програми САПР Л13,Пр13 

Тема 12. Комп'ютерна програма моделювання MatLab л14, Пр14  

Тема 13. Комп'ютерна програма моделювання MathCad Л15,Пр15 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного-оглядового характеру; 

– розрахункові та контрольні роботи; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання. 

НД 2. Самостійна робота 

8.  Методи викладання, навчання 

МН1. інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації з 

використанням мультимедійного обладнання); 

МН2. практичні заняття (навчальні дискусії, розв’язок ситуаційних вправ, підготовка 

аналітичних записок, презентація досліджень);  

МН3. самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах, тестування).  

Лекції надають студентам основний теоретичний матеріал з питань корпоративного 

управління, що є основою для самостійного навчання здобувачів вищої освіти, а також 

сприяють розвитку в студентів критичного мислення через участь в дискусіях. Лекції 

доповнюються практичними заняттями, що надають студентам можливість 

застосовувати теоретичні знання на реальних прикладах. Практичні заняття 

сконструйовані з застосуванням методів практико-орієнтованого навчання, і 

передбачають розв’язок студентами практичних задач, кейсів на основі реальних даних, 

а також підготовку аналітично-оглядових завдань з корпоративного управління. 

Самостійне навчання сприяє підготовці до лекцій, практичних занять, а також роботи 

індивідуально та в невеликих групах для підготовки презентацій, що будуть 

представлені іншим групам, та для виконання індивідуальних та групових ситуаційних 

вправ на практичних заняттях, участі в них тощо. 

9. Методи та критерії оцінювання 



9.1. Критерії оцінювання 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання 

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

A Відмінно 5 (відмінно) 90-100 

B 
Добре 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
Задовільно 3 (задовільно) 

64-74 

E 60-63 

FX Незадовільно – 

можливе складання 

заходу підсумкового 

семестрового 

контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 

F Незадовільно – до 

заходу підсумкового 

семестрового 

контролю не 

допускається, 

необхідний 

повторний курс з 

навчальної 

дисципліни 

1-34 

 

9.2. Методи оцінювання 

4.2. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

1. Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною  «Графічне та 

геометричне моделювання»  - екзамен. 

2. Форми поточного контролю під час навчальних занять: тестування, контрольні 

роботи, захист результатів виконання індивідуальних розрахунково-графічних робіт 

тощо. 

3. Розподіл балів, які може накопичувати студент при вивченні дисципліни "Графічне та 

геометричне моделювання”, наведено в таблиці 4. 

Таблиця 4 

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною "Графічне та 

геометричне моделювання” та їх оцінювання
 

 

Форми контролю 

Максимальна кількість балів 

Денна форма навчання 

Заочна 

(дистанційна) форма 

навчання 

Поточний контроль:   

Усні відповіді, розв’язування задач 

та практичних завдань 
2 х 15 балів = 20 балів  

Письмові опитування або 

тестування 
до 10 балів  

Виступ на науковій конференції, до 30 балів  



участь в олімпіаді 

Підсумкова контрольна робота 30 балів  

Всього за результатами поточного 

контролю: 
50  

Іспит 50  

Всього 100  
 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1. Засоби навчання ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп’ютери, комп’ютерні системи та 

мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2. Інформаційне та навчально-

методичне забезпечення 

Базова література 
1. Басов К.А. Catia и ANSYS. Твердотельное 

моделирование. – М.:ДМК-Пресс, 2009. — 240 с. 

2. Форсайт, Дэвид А., Понс, Жан. Компьютерное 

зрение. Современный подход.: Пер. с англ.– М.: 

Изд. Дом «Вильямс», 2004. – 928 с. 

3. Компьютерное зрение / Л. Шапиро, Дж. Стокман; 

Пер. с англ. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2006. – 752 с. 

4. Норенков И.П. Основы автоматизированного 

проектирования// Учеб. для вузов. 2-е, М.: Изд-во 

МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2002. 336 с. 

5. Пономаренко С. Пиксел і вектор. Принципи 

цифрової графіки. – С-П, 2002. - 349с. 

6. Тупицин Н. Ф. Луцький М. Графічне і 

геометричне моделювання та інтерактивні системи 

//Навчальний посібник. – К.: НАУ, 2011. – 180 с. 

Допоміжна література 

1. Верма Р.Д. Справочник по функциям WIN32 API. 

– 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Горячая линия – 

Телеком, 2005. – 551 с.  

2. Компьютерная графика: Учебник для вузов. 2-е 

изд. /М.Н.Петрова, В. П. Молочков. – СПБ.: 

Питер, 2006. – 811с. 

3. Михайленко В.Є., Ванін В.В., Ковальов С.М. 

Інженерна графіка: Підручник / За ред. 

В.Є.Михайленка. − К.:Каравела, 2008.− 272 с. 

4. Аведьян А.Б. Поверхстное моделирование в 

SolidWorks//GGD,№3(15), 2006. – с. 26 – 32.  

5. Евгенев  Г.Б.  Интеллектуальные  системы 

проектирования: Учебное пособие. – М.: Изд-во 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009. – 334 с. 

Інформаційні  ресурси  в  Інтернеті 

http://www.inf1.info/book/export/html/215 

http://www.codenet.ru/progr/opengl/3d.php 

http://www.codenet.ru/progr/alg/alg.php   

 

http://www.inf1.info/book/export/html/215


 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

АНАЛІЗ ДАНИХ ТА СТАТИСТИЧНЕ ВИВЕДЕННЯ НА МОВІ R  

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни 
Аналіз даних та статистичне виведення на мові  

R 

Повна офіційна назва закладу вищої освіти ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного підрозділу 

Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра менеджменту та інформаційних 

технологій 

Розробник Пантєлєєва Н.М., д.е.н., к.т.н., професор 

Рівень вищої освіти 

Перший  рівень вищої освіти: FQ-EHEA – 

перший цикл, QF-LLL – 6 рівень, НРК – 6 

рівень 

Семестр вивчення навчальної дисципліни 15 тижнів протягом 8-го семестру 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 6 кредитів ЄКТС, 

180 годин, з яких 60 годин становить контактна 

робота з викладачем (30 годин лекцій, 30 годин 

практичних занять), 115 годин становить 

самостійна робот, атестація: залік 

Мова викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 

Вибіркова навчальна дисципліна для освітньої 

програми «Інженерія програмного 

забезпечення»  

Передумови для вивчення дисципліни Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Формування системи базових знань та практичних навичок роботи із даними у середовищі R 

для розв'язування задач професійної діяльності, розвиток аналітичного мислення та навичок 

створення статистичних моделей. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Введення в основи R. Основні компоненти середи R 

Основні принципи організації середи R. Робота з командною консоллю та меню R 

Commander. Об'єкти, пакети, функції, пристрої. Основні типи даних у R. Призначення 

змінних.  

Тема 2. Робота з основними типами даних у R. 



 

Створення векторів, їх назва, вибір елементів та порівняння різних векторів.  

Створення матриць, їх назва та аналіз, додавання стовпців та рядків до матриці, вибір 

елементів із матриці та розрахунки з ними.  

Створення факторів, їх призначення, рівні факторів, їх перетворення та порівняння. 

Створення списів, отримання доступу до їх елементів, вибір окремих елементів списку. 

Визначення структури списку. 

Створення таблиць, вибір окремих компонентів таблиць для виконання необхідних 

обчислень і отримання зведеної інформації по таблицям. Сортування таблиць та заповнення 

пустих значень. Об’єднання таблиць.  

Тема 3. Організація обчислень у R: умовні оператори, цикли, функції 

Поняття реляційних операторів та логічних операторів. Структура умовних 

операторів та їх побудова. Побудова циклів while, for. Застосування циклів на векторах, 

матрицях, списках. Функції, їх групи та особливості написання власних функцій. 

Використання apply-функцій (lapply(), sapply(),vapply(), mapply(), rapply()).Основи 

розрахунків з датами і часом. Витяг дати/часу з текстових змінних. Операції з часовими 

рядами. 

Тема 4. Імпорт даних у R 

Імпорт типових форматів даних за допомогою функцій R (read.csv(), read.table()). 

Ознайомлення з пакетами readr та data.table. Імпорт Excel файлів (readxl, gdata). Підключення 

до бази даних та отримання даних з неї. Імпорт даних з інтернету. Імпорт даних із 

статистичних програмних пакетів: SAS, STATA та SPSS.  

Тема 5. Візуалізація даних за допомогою ggplot2  

Інсталяція пакету ggplot2 та початок роботи. Граматика графічних елементів. Швидкі 

рішення для візуалізації даних за допомогою функції qplot(). Основні типи статистичних 

графіків. Візуалізація зведеної статистичної інформації. Ознайомлення зі стилями графіків. 

Експорт графіків із середовища R. 

Тема 6. Робота з даними  

Перетворення даних за допомогою dplyr. Вибірка даних, їх фільтрація та упорядкування. 

Агрегація даних, їх групування. Об’єднання таблиць даних. Робота з різними видами 

об’єднання (right, left, full-join, semi-join, and anti-join). Ідентифікація пропущених даних та їх 

усунення. 

Тема 7. Статистика в R  

Описова статистика в R (середнє, медіана та стандартне відхилення, їх 

інтерпретація).Використання функції summary(). Аналіз вибросів. Закони розподілу 

ймовірностей, реалізовані в R. Підбір закону і параметрів розподілу в R. Перевірка на 

нормальність розподілу. Критерий Стьюдента. F-критерий Фишера. Побудова кореляційної 

матриці. 

Тема 8. Аналіз даних в R 

Побудова простої лінійної регресії та її аналіз. Модель множинної регресії та аналіз її 

результатів. Перевірка на адекватність моделі. Нелінійна регресія. Критерій 𝝌𝟐. Критерій 

Колмогорова. Дисперсійний аналіз. Факторний аналіз.  

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД 1 Здобувач демонструє знання основ функціонування середовища R, може 



 

створювати та працювати з різними типами даних у R.  

РНД 2 Здобувач демонструє уміння роботи з умовними операторами, циклами та 

демонструє вміння побудови власних функцій.  

РНД 3 Здобувач демонструє вміння застосовувати функції R для імпортування 

різних типів даних, їх обробки, вибірки, фільтрації та об’єднання 

РНД 4 Здобувач демонструє вміння візуалізації даних на основі побудови різних 

видів графіків. 

РНД 5 Здобувач демонструє вміння отримувати та аналізувати описову статистику, 

здійснювати побудову статистичних моделей та перевіряти їх на 

адекватність. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН01 Аналізувати, цілеспрямовано шукати і вибирати необхідні для вирішення 

професійних завдань інформаційно-довідникові ресурси і знання з 

урахуванням сучасних досягнень науки і техніки 

РН11 Вибирати вихідні дані для проектування, керуючись формальними методами 

опису вимог та моделювання. 

РН18 Знати та вміти застосовувати інформаційні технології обробки, 

зберігання та передачі даних. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1. Введення в основи R. Основні компоненти середовища  R Л.1, ПР.1 

Тема 2. Робота з основними типами даних у R.Л.2, ПР.2 
Тема 3. Організація обчислень у R: умовні оператори, цикли, функції Л.3, ПР.3 

Тема 4. Імпорт даних у R Л.4, ПР.4 

Тема 5. Візуалізація даних за допомогою ggplot2  Л.5, ПР.5. 

Тема 6. Робота з даними Л.7, ПР.6. 

Тема 7. Статистика в R Л.8, ПР.7. 

Тема 8. Аналіз даних в R Л.9, ПР.8 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного-оглядового характеру; 

– розрахункові та контрольні роботи; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання. 

НД 2. Самостійна робота 

8.  Методи викладання, навчання 

МН1. інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації з 

використанням мультимедійного обладнання); 

МН2. практичні заняття (навчальні дискусії, розв’язок ситуаційних вправ, підготовка 

аналітичних записок, презентація досліджень);  

МН3. самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах, тестування).  



 

Лекції надають студентам основний теоретичний матеріал з питань корпоративного 

управління, що є основою для самостійного навчання здобувачів вищої освіти, а також 

сприяють розвитку в студентів критичного мислення через участь в дискусіях. Лекції 

доповнюються практичними заняттями, що надають студентам можливість застосовувати 

теоретичні знання на реальних прикладах. Практичні заняття сконструйовані з 

застосуванням методів практико-орієнтованого навчання, і передбачають розв’язок 

студентами практичних задач, кейсів на основі реальних даних. Самостійне навчання сприяє 

підготовці до лекцій, практичних занять, а також роботи індивідуально та в невеликих 

групах для підготовки презентацій, що будуть представлені іншим групам, та для виконання 

індивідуальних та групових ситуаційних вправ на практичних заняттях, участі в них тощо. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна шкала 

оцінювання 

Рейтингова бальна 

шкала оцінювання 

A Відмінно 5 (відмінно) 90-100 

B 
Добре 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
Задовільно 3 (задовільно) 

64-74 

E 60-63 

FX Незадовільно – 

можливе складання 

заходу підсумкового 

семестрового контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 

F Незадовільно – до 

заходу підсумкового 

семестрового контролю 

не допускається, 

необхідний повторний 

курс з навчальної 

дисципліни 

1-34 

 

9.2. Методи оцінювання 

Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною „ Аналіз даних та статистичне 

виведення на мові R)”– залік. 

1. Форми поточного контролю під час навчальних занять: участь у обговоренні питань, які 

виносяться на практичні заняття, виконання тестових завдань, презентація та захист 

індивідуальної (дослідницько-аналітичної) роботи.  

2. Розподіл балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни „ Аналіз даних 

та статистичне виведення на мові R”, наведено в таблиці. 

Таблиця 

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною 

 „Аналіз даних та статистичне виведення на мові R” та їх оцінювання 

Форми контролю 

Максимальна кількість балів 

Денна 

форма навчання 

Заочна 

(дистанційна) форма навчання 

Поточний контроль:   
Перевірка виконання практичних 

завдань: 
2*4 бали + 3*6 балів+ 3*8 

балів = 50 балів 
– 

Контрольна робота (тестування): 3*5 балів = 15 балів – 



 

Презентація та захист 

індивідуальних (дослідницько-

аналітичних) робіт: 
1*15 балів = 15 балів – 

або 

Представлення результатів науково-

дослідних робіт на студентських 

конкурсах, конференціях, олімпіадах 

тощо: 

або  

неформальна освіта (проходження 

онлайн курсу на відкритих освітніх 

платформах) 

  

1*15 балів = 15 балів 

– 

1*15 балів = 15 балів 

Всього за результатами поточного 

контролю: 
80 – 

Підсумковий контроль 

(тестування,  залік): 
20 – 

Всього: 100 – 
 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1. Засоби навчання ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп’ютери, комп’ютерні системи та мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2. Інформаційне та навчально-

методичне забезпечення 

1. Мастицкий С.Э., Шитиков В.К. (2014) 

Статистический анализ и визуализация данных с 

помощью R. – Электронная книга, адрес доступа: 

http://r-analytics.blogspot.com  

2. Мастицкий С. Э. (2020) Анализ временных рядов с 

помощью R. — Электронная книга, адрес доступа: 

https://ranalytics.github.io/tsa-with-r 

3. Мастицкий С. Э. (2017) Визуализация данных с 

помощью ggplot2.- М.: ДМК Пресс, 222 с. 

4. Майборода Р.Є., Сугакова О.В. (2015) Аналіз даних 

за допомогою пакета R: Навчальний посібник. - Київ  

http://matphys.rpd.univ.kiev.ua/downloads/courses/mmats

tat/Statistics_with_R.pdf 

5. Аналіз даних та статистичне виведення на мові R 

https://courses.prometheus.org.ua/courses/IRF/Stat101/20

16_T3/about  

 

http://r-analytics.blogspot.com/
https://ranalytics.github.io/tsa-with-r
http://matphys.rpd.univ.kiev.ua/downloads/courses/mmatstat/Statistics_with_R.pdf
http://matphys.rpd.univ.kiev.ua/downloads/courses/mmatstat/Statistics_with_R.pdf
https://courses.prometheus.org.ua/courses/IRF/Stat101/2016_T3/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/IRF/Stat101/2016_T3/about


 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

РОЗПОДІЛЕНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ  

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Розподілені інформаційні системи 

Повна офіційна назва закладу вищої освіти ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного підрозділу 

Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра менеджменту та інформаційних 

технологій 

Розробник Пантєлєєва Н.М., д.е.н., к.т.н., професор 

Рівень вищої освіти 

Перший  рівень вищої освіти: FQ-EHEA – 

перший цикл, QF-LLL – 6 рівень, НРК – 6 

рівень 

Семестр вивчення навчальної дисципліни 7 семестр 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 6 кредитів ЄКТС, 

180 годин, з яких 60 годин становить контактна 

робота з викладачем (30 годин лекцій, 30 годин 

практичних занять), 115 годин становить 

самостійна робот, атестація: залік 

Мова викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 

Вибіркова навчальна дисципліна для освітньої 

програми «Інженерія програмного 

забезпечення»  

Передумови для вивчення дисципліни Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Формування фундаментальних знань і практичних навичок в області побудови розподілених 

інформаційних систем і мереж, програмної інженерії, загальної теорії побудови 

математичних моделей і їх реалізації, глибоким знанням основ інформатики, теорії та 

практики керівництва проектами зі створення розподілених інформаційних систем. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Поняття розподіленої інформаційної системи. Переваги та недоліки 

розподілених систем. Масштабованість. Прозорість. Апаратні та програмні засоби побудови 

розподілених систем. 

Тема 2. Зв'язок в розподілених інформаційних системах. Віддалений виклик процедур. 

Збереження. Типи зв'язків. 



 

Тема 3. Засоби сучасних ОС. Багатозадачність. Багатопотоковість. Планировщик ОС. 

Ізоляція додатків. Механізми синхронізації процесів. 

Тема 4. Синхронізація часу в розподілених системах. Необхідність. Алгоритм 

Крістіана. Алгоритм Берклі. Децентралізований алгоритм. Логічний час. Алгоритми 

голосування. Алгоритм забіяки і кільцевий алгоритм. Алгоритми взаємного виключення. 

Централізований і розподілений алгоритми, алгоритм маркерного кільця. 

Тема 5. Розподілені файлові системи. Файлова система NFS. Семантика спільного 

використання файлів. Проблема відмов. 

Тема 6. Розподілені транзакції в реляційних СУБД. Основні поняття теорії реляційних 

СУБД. Структурована мова запитів. Реляційна модель даних. Основні поняття теорії 

реляційних БД. Цілісність бази даних. Структурована мова запитів. Операції реляційної 

алгебри. Програмування додатків для СУБД. Поняття транзакції. Розподілені транзакції. 

Принцип ACID. Вкладені транзакції.  

Тема 7. Бази даних NoSQL і технологія MapReduce. Порівняння реляційних і NoSQL 

бази даних (ACID vs BASE). Введення в бази даних NoSQL. CAP теорема. Типи баз даних 

NoSQL: сховища ключів-значень, сховища стовпців, бази даних документів, графові бази 

даних. Платформа розробки MapReduce, платформа розробки Apache Hadoop. 

Тема 8. Технологія блокчейн і розподілені бази даних. Введення в блокчейн 

(blockchain) технології. Розподілені бази даних, розподілений реєстр. Базова теорія 

блокчейна, принципи побудови технології блокчейн. Платформи блокчейна. Технологія 

розумних контрактів з використанням блокчейн технологій. 

Тема 9. Нейронні мережі як вид розподілених інформаційних систем. Введення в 

принципи побудови нейронних мереж. Історія розвитку концепції штучного інтелекту. 

Застосування нейронних мереж в наукових і практичних цілях. 

Тема 10. Тенденції в області розподілених систем. Невирішені і перспективні проблеми 

теорії і практики розподілених систем. Напрями досліджень. Обробка інформації в 

Суперсети (Грід). Хмарні обчислення. Мобільний комп'ютинг. Тотальний (pervasive) 

комп'ютинг. Інтернет речей і глобальний «розумний» простір. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД 1 Здобувач демонструє знання термінології, базових понять про розподілені 

системи. Володіє знаннями і поняттями про масштабованість комп'ютерної 

системи, має базисні знання про апаратні і програмні засоби побудови 

розподілених систем; 

РНД 2 Здобувач демонструє знання щодо зв'язку в розподілених системах, має 

базові знання і вміє здійснювати віддалений виклик процедур; 

РНД 3 Здобувач демонструє розуміння багатозадачності, багатопотоковості в ОС,  

механізмів ізоляції додатків і механізмах синхронізації процесів.; 

РНД 4 Здобувач демонструє розуміння основ теорії реляційних СУБД, реляційної 

моделі даних, володіє операціями реляційної алгебри та здатний 

застосовувати мову SQL, програмувати додатки для СУБД; 

РНД 5 Здобувач демонструє знання NoSQL-технологій, основних характеристик 

NoSQL баз даних і принципів їх побудови; 

РНД 6 Здобувач демонструє знання принципів побудови блокчейн (blockchain) 



 

технологій, основ побудови розподілених баз даних, розподіленого реєстру. 

 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН06 Уміння вибирати та використовувати відповідну задачі методологію 

створення програмного забезпечення. 

РН07 Знати і застосовувати на практиці фундаментальні концепції, парадигми і 

основні принципи функціонування мовних, інструментальних і 

обчислювальних засобів інженерії програмного забезпечення. 

РН13 Застосовувати на практиці ефективні підходи щодо проектування 

програмного забезпечення. 

РН14 Застосовувати на практиці інструментальні програмні засоби доменного 

аналізу, проектування, тестування, візуалізації, вимірювань та 

документування програмного забезпечення. 

РН15 Мотивовано обирати мови програмування та технології розробки для 

розв’язання завдань створення і супроводження програмного забезпечення. 

РН17 Вміти застосовувати методи компонентної розробки програмного 

забезпечення до кваліфікаційної роботи 

РН23 Вміти документувати та презентувати результати розробки програмного 

забезпечення 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1. Поняття розподіленої інформаційної системи Л.1, ПР.1 

Тема 2. Зв'язок в розподілених інформаційних системах Л.2, ПР.2 

Тема 3. Засоби сучасних ОС. Л.3, ПР.3 

Тема 4. Синхронізація часу в розподілених системах Л.4,5 ПР.4 

Тема 5. Розподілені файлові системи Л.6, ПР.5. 

Тема 6. Розподілені транзакції в реляційних СУБД. Л.7-9, ПР.6. 

Тема 7. Бази даних NoSQL і технологія MapReduce Л.10-12, ПР.7. 

Тема 8. Технологія блокчейн і розподілені бази даних. Л.12-13, ПР.8. 

Тема 9. Нейронні мережі як вид розподілених інформаційних систем Л.14, ПР.9. 

Тема 10. Тенденції в області розподілених систем. Л.15, ПР.10. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного-оглядового характеру; 

– розрахункові та контрольні роботи; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання. 

НД 2. Самостійна робота 

8.  Методи викладання, навчання 

МН1. інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації з 

використанням мультимедійного обладнання); 



 

МН2. практичні заняття (навчальні дискусії, розв’язок ситуаційних вправ, підготовка 

аналітичних записок, презентація досліджень);  

МН3. самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах, тестування).  

Лекції надають студентам основний теоретичний матеріал з питань корпоративного 

управління, що є основою для самостійного навчання здобувачів вищої освіти, а також 

сприяють розвитку в студентів критичного мислення через участь в дискусіях. Лекції 

доповнюються практичними заняттями, що надають студентам можливість застосовувати 

теоретичні знання на реальних прикладах. Практичні заняття сконструйовані з 

застосуванням методів практико-орієнтованого навчання, і передбачають розв’язок 

студентами практичних задач, кейсів на основі реальних даних. Самостійне навчання сприяє 

підготовці до лекцій, практичних занять, а також роботи індивідуально та в невеликих 

групах для підготовки презентацій, що будуть представлені іншим групам, та для виконання 

індивідуальних та групових ситуаційних вправ на практичних заняттях, участі в них тощо. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна шкала 

оцінювання 

Рейтингова бальна 

шкала оцінювання 

A Відмінно 5 (відмінно) 90-100 

B 
Добре 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
Задовільно 3 (задовільно) 

64-74 

E 60-63 

FX Незадовільно – 

можливе складання 

заходу підсумкового 

семестрового контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 

F Незадовільно – до 

заходу підсумкового 

семестрового контролю 

не допускається, 

необхідний повторний 

курс з навчальної 

дисципліни 

1-34 

 

9.2. Методи оцінювання 

Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною „Розподілені інформаційні 

системи ”– залік. 

3. Форми поточного контролю під час навчальних занять: участь у обговоренні питань, які 

виносяться на практичні заняття, виконання тестових завдань, презентація та захист 

індивідуальної (дослідницько-аналітичної) роботи.  

4. Розподіл балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни „ Розподілені 

інформаційні системи ”, наведено в таблиці. 

Таблиця 

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною 

 „Розподілені інформаційні системи” та їх оцінювання 

Форми контролю 

Максимальна кількість балів 

Денна 

форма навчання 

Заочна 

(дистанційна) форма навчання 

Поточний контроль:   



 

Перевірка виконання практичних 

завдань: 10*3 бали = 30 балів – 

Контрольна робота (тестування): 2*7 балів = 14 балів – 
Презентація та захист 

індивідуальних (дослідницько-

аналітичних) робіт: 
1*6 балів = 6 балів – 

або   
Представлення результатів науково-

дослідних робіт на студентських 

конкурсах, конференціях, олімпіадах 

тощо: 

або  

неформальна освіта (проходження 

онлайн курсу на відкритих освітніх 

платформах) 

1*6 балів = 6 балів 

 

 

 

1*6 балів = 6 балів 

 

– 

Всього за результатами поточного 

контролю: 
50 – 

Підсумковий контроль 

(екзамен): 
50 – 

Всього: 100 – 
 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1. Засоби навчання ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп’ютери, комп’ютерні системи та мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2. Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

1. Deka, G. C. (2017). NoSQL : Database for Storage and Retrieval of 

Data in Cloud. Boca Raton, FL: Chapman and Hall/CRC. Retrieved 

from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-

live&db=edsebk&AN=1521297 

2. Fowler, A. (2015). NoSQL For Dummies. Hoboken, NJ: For 

Dummies. Retrieved from 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-

live&db=edsebk&AN=942547 

3. Агальцов В.П. Базы данных. В 2-х кн. Книга 2. Распределенные 

и удаленные базы данных : учебник / В.П. Агальцов. — М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 271 с. : ил. — (Высшее 

образование). - Режим доступу: 

http://znanium.com/catalog/product/652917 

4. Бабичев С. Л., Коньков К. А. - РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ 

СИСТЕМЫ. Учебное пособие для вузов - М.:Издательство 

Юрайт - 2019 - 507с. - ISBN: 978-5-534-11380-8 - Текст 

электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: 

https://urait.ru/book/raspredelennye-sistemy-445188 

5. Базы данных : в 2 кн. Книга 2. Распределенные и удаленные 

базы данных : учебник / В.П. Агальцов. — М. : ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2018. — 271 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Режим доступу: 

http://znanium.com/catalog/product/929256 

6. Базы данных. Практическое применение СУБД SQL и NoSQL-

типа для проектирования информационных систем : учеб. 

пособие / С.А. Мартишин, В.Л. Симонов, М.В. Храпченко. — М. : 

ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 368 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Режим доступу: 

http://znanium.com/catalog/product/926871 



 

7. Марасанов А.М., Аносова Н.П., Бородин О.О. - 

Распределенные базы и хранилища данных - Национальный 

Открытый Университет "ИНТУИТ" - 2016 - 254с. - ISBN: - Текст 

электронный // ЭБС ЛАНЬ - URL: 

https://e.lanbook.com/book/100445 

8. Миков А.И., Замятина Е.Б. - Распределенные системы и 

алгоритмы - Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ" - 

2016 - 246с. - ISBN: - Текст электронный // ЭБС ЛАНЬ - URL: 

https://e.lanbook.com/book/100446  

 

 



 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

РОЗРОБКА КРОСПЛАТФОРМЕННИХ ІГОР, ГЕЙМИФІКАЦІЯ  

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни 
Розробка кросплатформенних ігор, 

геймифікація 

Повна офіційна назва закладу вищої освіти ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного підрозділу 

Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра менеджменту та інформаційних 

технологій 

Розробник Пантєлєєва Н.М., д.е.н., к.т.н., професор 

Рівень вищої освіти 

Перший  рівень вищої освіти: FQ-EHEA – 

перший цикл, QF-LLL – 6 рівень, НРК – 6 

рівень 

Семестр вивчення навчальної дисципліни 8 семестр 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 6 кредитів ЄКТС, 

180 годин, з яких 60 годин становить контактна 

робота з викладачем (30 годин лекцій, 30 годин 

практичних занять), 115 годин становить 

самостійна робот, атестація: залік 

Мова викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 

Вибіркова навчальна дисципліна для освітньої 

програми «Інженерія програмного 

забезпечення»  

Передумови для вивчення дисципліни Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Формування системи понять, знань, умінь і навичок в області об'єктно-орієнтованого 

програмування, що включає в себе методи проектування, аналізу та створення ігрових 

продуктів і їх супроводу, розвиток логічного мислення, формування наукового світогляду, 

прищеплення схильності до творчості. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Теоретичні основи технології гри. Етапи розробки комп’ютерної гри. Ігрові 

професії. Інструментарій розробника комп’ютерних ігор. Ігрова термінологія.  Поняття гри. 

Види ігор. Основні характеристики гри (сюжет, стратегія, тактика). Психологія гри. Значення 

рольових ігор в навчальному процесі. Жанри комп'ютерної гри - класифікація, приклади, 



 

характерні особливості. Місце комп'ютерної гри в життя сучасної людини.  

Тема 2. Проектування комп'ютерної гри. Проблема пошуку ідеї. Поняття 

комп'ютерної гри, її особливості і відмінності. Класифікації комп'ютерних ігор з точки зору 

алгоритмів, задіяних при її реалізації. Прийоми створення ігрової програми: розробка 

сценарію гри і її моделі, що сходить проектування, тестування і документування програми. 

методи пошуку ідеї. Гейм-девелопінг: основні поняття, команда творців гри. Реалізація 

основних етапів розробки власної гри. Комп'ютерна графіка.  

Тема 3. Середовища розробки ігрової програми. Огляд візуальних середовищ 

розробок. Основні можливості, переваги і недоліки. Інтерфейс. Об'єкти. Дії над об'єктами. 

Взаємодія між об'єктами. Створення найпростіших додатків з керованими користувачем 

об'єктами.. 

Тема 4. Введення в роботу з міжплатформенним середовищем розробки Unity3D. 

Основи візуального середовища розробки, інтерфейс редактора, модульна система 

компонентів. Можливості середовища Unity3D. Робота з текстурами і матеріалами. Редактор 

ландшафтівTerrain. Фізика 3D - об'єктів. 

Тема 5. Розробка та використання скриптів в Unity 3D. Створення найпростіших 

скриптів. Застосування скриптів до об’єктів на сцені. Структура автоматично згенерованих 

скриптів. Використання скриптів руху в Unity3d. Система подій «Eventsystem». 

Тема 6. Керування гравцем. Тригери. Особливості роботи CharacterController. Робота з 

методами OnTriggerEnter, OnTriggerStay i OnTriggerExit.  

Тема 7. Анімація об’єктів в Unity 3D. Використання готових анімацій. Створення 

власних анімацій. Структура і основні компоненти компонети Animation. 

Тема 8. Аудіо-компоненти Unity 3D. Аудіо-компоненти Unity 3D. Імпорт і 

налаштування звуку. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД 1 Здобувач демонструє знання основних відмінностей ігрових додатків, 

підходів до класифікації комп'ютерних ігор, їх основних жанрів та 

особливостей; 

РНД 2 Здобувач демонструє знання методів організації роботи в колективі 

розробників та вміє організовувати свою роботу і роботу колективу 

розробників на різних етапах життєвого циклу програмного продукту; 

РНД 3 Здобувач демонструє знання понять і можливостей середовищ розробки 

ігрових додатків та вміє виконувати підбір середовища розробки відповідно 

до вимог до ігрового додатку; 

РНД 4 Здобувач демонструє розуміння основних алгоритмів, шо використовуються 

в ігрових програмах та вміє реалізовувати основні алгоритми ігрового 

програми; 

РНД 5 Здобувач демонструє знання основ реалізації окремих етапів розробки 

комп'ютерної гри. 



 

 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН06 Уміння вибирати та використовувати відповідну задачі методологію 

створення програмного забезпечення. 

РН07 Знати і застосовувати на практиці фундаментальні концепції, парадигми і 

основні принципи функціонування мовних, інструментальних і 

обчислювальних засобів інженерії програмного забезпечення. 

РН13 Знати і застосовувати методи розробки алгоритмів, конструювання 

програмного забезпечення та структур даних і знань. 

РН15 Мотивовано обирати мови програмування та технології розробки для 

розв’язання завдань створення і супроводження програмного забезпечення 

РН17 Вміти застосовувати методи компонентної розробки програмного 

забезпечення до кваліфікаційної роботи 

РН23 Вміти документувати та презентувати результати розробки програмного 

забезпечення 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1. Теоретичні основи технології гри Л.1  

Тема 2. Проектування комп'ютерної гри. Проблема пошуку ідеї Л.2,3  

Тема 3. Середовища розробки ігрової програми Л.4,5, ПР.1 

Тема 4. Введення в роботу з міжплатформенним середовищем розробки Unity3D Л.6,7, ПР.2 

Тема 5. Розробка та використання скриптів в Unity 3D Л.8,9, ПР.3 

Тема 6. Керування гравцем. Тригери. Л.10,11, ПР.4. 

Тема 7. Анімація об’єктів в Unity 3D.Л.12,13, ПР.5. 

Тема 8. Аудіо-компоненти Unity 3D.Л.14,15, ПР.6. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного-оглядового характеру; 

– розрахункові та контрольні роботи; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання. 

НД 2. Самостійна робота 

8.  Методи викладання, навчання 

МН1. інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації з 

використанням мультимедійного обладнання); 

МН2. практичні заняття (навчальні дискусії, розв’язок ситуаційних вправ, підготовка 

аналітичних записок, презентація досліджень);  

МН3. самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах, тестування).  

Лекції надають студентам основний теоретичний матеріал з питань корпоративного 

управління, що є основою для самостійного навчання здобувачів вищої освіти, а також 

сприяють розвитку в студентів критичного мислення через участь в дискусіях. Лекції 

доповнюються практичними заняттями, що надають студентам можливість застосовувати 



 

теоретичні знання на реальних прикладах. Практичні заняття сконструйовані з 

застосуванням методів практико-орієнтованого навчання, і передбачають розв’язок 

студентами практичних задач, кейсів на основі реальних даних. Самостійне навчання сприяє 

підготовці до лекцій, практичних занять, а також роботи індивідуально та в невеликих 

групах для підготовки презентацій, що будуть представлені іншим групам, та для виконання 

індивідуальних та групових ситуаційних вправ на практичних заняттях, участі в них тощо. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна шкала 

оцінювання 

Рейтингова бальна 

шкала оцінювання 

A Відмінно 5 (відмінно) 90-100 

B 
Добре 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
Задовільно 3 (задовільно) 

64-74 

E 60-63 

FX Незадовільно – 

можливе складання 

заходу підсумкового 

семестрового контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 

F Незадовільно – до 

заходу підсумкового 

семестрового контролю 

не допускається, 

необхідний повторний 

курс з навчальної 

дисципліни 

1-34 

 

9.2. Методи оцінювання 

Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною „Розробка кросплатформенних 

ігор, геймифікація”– екзамен. 

5. Форми поточного контролю під час навчальних занять: участь у обговоренні питань, які 

виносяться на практичні заняття, виконання тестових завдань, презентація та захист 

індивідуальної (дослідницько-аналітичної) роботи.  

6. Розподіл балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни „Розробка 

кросплатформенних ігор, геймифікація”, наведено в таблиці. 

Таблиця 

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною 

 „Розробка кросплатформенних ігор, геймифікація” та їх оцінювання 

Форми контролю 

Максимальна кількість балів 

Денна 

форма навчання 

Заочна 

(дистанційна) форма навчання 

Поточний контроль:   
Перевірка виконання практичних 

завдань: 6*6 балів = 36 балів – 

Контрольна робота (тестування): 2*4 балів = 8 балів – 
Презентація та захист 

індивідуальних (дослідницько-

аналітичних) робіт: 
1*6 балів = 6 балів – 

або   



 

Представлення результатів науково-

дослідних робіт на студентських 

конкурсах, конференціях, олімпіадах 

тощо: 

1*6 балів = 6 балів – 

Всього за результатами поточного 

контролю: 
50 – 

Підсумковий контроль 

(екзамен): 
50 – 

Всього: 100 – 
 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1. Засоби навчання ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп’ютери, комп’ютерні системи та мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2. Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

1. Sue Blackman. Beginning 3D Game Development with Unity: 

The World’s Most Widely Used Multiplatform Game Engine, 

2011. – 986 р. 

2. Steven Goodwin. Polished Game Development: From First Steps 

to Final Release , 2016. –269 р. 

3. Joe Hocking. Unity in Action: Multiplatform Game 

Development in C#, 2015. – 352 р 

4. Бреславець В.С. Технології розробки комп’ютерних ігор: 

довідник модуля. / В.C Бреславець.- X.: «Друкарня Мадрид», 

2018. - 162 с. Режим доступу: 

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPIPress/37404/1/prohr

amy_2018_Tekhnolohii_rozrobky.pdf. 

5. Офіційний сайт Unity3d. URL: https://unity3d.com/ru 

6. Платформа для навчання від розробників Unity. URL: 

https://learn.unity.com/ 

Допоміжна: 
1. Android. Програмування для професіоналів» / Б. Харді, Б. 

Філліпс, К. Стюарт, К. Марсикано. – 2016. – 300 с. 

2. «Інтерфейс. Основи проектування взаємодії. 4-е изд.» / 

А.Купер, Р. Рейман, Д. Кронін, К. Носсел. – 2016. – 719 с. 

3. Гриффитс Д. Head First. Программирование для Android / Д. 

Гриффитс. – Питер: 704, 2016. 

 

https://unity3d.com/ru


 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ПРОГРАМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Програмування інформаційних систем 

Повна офіційна назва закладу вищої освіти ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного підрозділу 

Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра менеджменту та інформаційних 

технологій 

Розробник Пантєлєєва Н.М., д.е.н., к.т.н., професор 

Рівень вищої освіти 

Перший  рівень вищої освіти: FQ-EHEA – 

перший цикл, QF-LLL – 6 рівень, НРК – 6 

рівень 

Семестр вивчення навчальної дисципліни 8 семестр 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 6 кредитів ЄКТС, 

180 годин, з яких 60 годин становить контактна 

робота з викладачем (30 годин лекцій, 30 годин 

практичних занять), 115 годин становить 

самостійна робот, атестація: залік 

Мова викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 

Вибіркова навчальна дисципліна для освітньої 

програми «Інженерія програмного 

забезпечення»  

Передумови для вивчення дисципліни Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Формування системи понять, знань, умінь і навичок в області проектування та розробки 

інформаційних систем.  

4. Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Основи проектування інформаційних систем.  

Основні поняття і визначення ІС. Життєвий цикл інформаційних систем. Організація і 

методи збору інформації. Аналіз предметної області. Основні поняття системного та 

структурного аналізу. Основні види, алгоритми і процедури обробки інформації, моделі і 

методи розв'язання задач обробки інформації. Основні моделі побудови інформаційних 

систем, їх структура, особливості та сфери застосування. Методи і засоби проектування 



 

інформаційних систем. 

Тема 2. Система забезпечення якості інформаційних систем. 

Основні поняття якості інформаційної системи. Методи контролю якості в 

інформаційних системах. Особливості контролю в різних видах систем. Автоматизація 

систем управління якістю розробки. Забезпечення безпеки функціонування інформаційних 

систем.  

Тема 3. Розробка документації інформаційних систем.  

Перелік і комплектність документів. Предпроектна стадія розробки. Технічне 

завдання на розробку: основні розділи. Проектна документація. Технічна документація. 

Звітна документація. Призначена для користувача документація. 

Тема 4. Основні інструменти для створення, виконання та управління інформаційною 

системою. 

Структура CASE-засобу. Структура середовища розробки. Основні можливості. 

Основні інструменти середовища для створення, виконання і управління інформаційною 

системою. Вибір засобів обробки інформації. Організація роботи в команді розробників. 

Система контролю версій: сумісність, установка, настройка. Забезпечення 

кроссплатформенності інформаційної системи. 

Тема 5. Розробка і модифікація інформаційних систем.  

Обгрунтування і здійснення вибору моделі побудови або модифікації інформаційної 

системи. Обгрунтування і здійснення вибору засобу побудови інформаційної системи і 

програмних засобів. Побудова архітектури проекту. Шаблон проекту. Визначення 

конфігурації інформаційної системи. Вибір технічних засобів. Формування репозиторію 

проекту, визначення рівня доступу в системі контролю версій. Розподіл ролей. Моніторинг 

розробки проекту. Збереження версій проекту. Вимоги до інтерфейсу користувача. 

Створення мережевого сервера і мережевого клієнта. Розробка графічного інтерфейсу 

користувача. Налагодження додатків.  

Тема 6. Налагодження і тестування інформаційних систем.  

Організація тестування в команді розробників. Види і методи тестування. Тестові 

сценарії, тестові варіанти. Оформлення результатів тестування. Методи і способи 

ідентифікації збоїв і помилок. Виявлення помилок системних компонентів. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД 1 Здобувач демонструє знання основ проектування і розробки інформаційних 

систем; 

РНД 2 Здобувач демонструє вміння збирати вихідні дані для розробки проектної 

документації на інформаційну систему; 

РНД 3 Здобувач демонструє вміння розробляти проектну документацію на 

розроблення інформаційної системи у відповідності до вимог замовника; 

РНД 4 Здобувач демонструє навички розробки підсистеми безпеки інформаційної 

системи відповідно до технічного завдання; 

РНД 5 Здобувач демонструє навички розробки модулів інформаційної системи 

відповідно до технічного завдання; 

РНД 6 Здобувач демонструє навички тестування інформаційної системи. 



 

 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН06 Уміння вибирати та використовувати відповідну задачі методологію 

створення програмного забезпечення. 

РН07 Знати і застосовувати на практиці фундаментальні концепції, парадигми і 

основні принципи функціонування мовних, інструментальних і 

обчислювальних засобів інженерії програмного забезпечення. 

РН13 Знати і застосовувати методи розробки алгоритмів, конструювання 

програмного забезпечення та структур даних і знань. 

РН14 Застосовувати на практиці інструментальні програмні засоби доменного 

аналізу, проектування, тестування, візуалізації, вимірювань та 

документування програмного забезпечення. 

РН15 Мотивовано обирати мови програмування та технології розробки для 

розв’язання завдань створення і супроводження програмного забезпечення 

РН17 Вміти застосовувати методи компонентної розробки програмного 

забезпечення до кваліфікаційної роботи 

РН23 Вміти документувати та презентувати результати розробки програмного 

забезпечення 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1. Основи проектування інформаційних систем. Л.1,2, ПР 1,2  

Тема 2. Система забезпечення якості інформаційних систем. Л.3,4, ПР 3 

Тема 3. Розробка документації інформаційних систем. Л.5,6, ПР.4 

Тема 4. Основні інструменти для створення, виконання та управління інформаційною 

системою. Л.7,8, ПР.5 

Тема 5. Розробка і модифікація інформаційних систем. Л.9-12, ПР.6,7 

Тема 6. Налагодження і тестування інформаційних систем. Л.13-15, ПР.8. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного-оглядового характеру; 

– розрахункові та контрольні роботи; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання. 

НД 2. Самостійна робота 

8.  Методи викладання, навчання 

МН1. інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації з 

використанням мультимедійного обладнання); 

МН2. практичні заняття (навчальні дискусії, розв’язок ситуаційних вправ, підготовка 

аналітичних записок, презентація досліджень);  

МН3. самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах, тестування).  

Лекції надають студентам основний теоретичний матеріал з питань корпоративного 



 

управління, що є основою для самостійного навчання здобувачів вищої освіти, а також 

сприяють розвитку в студентів критичного мислення через участь в дискусіях. Лекції 

доповнюються практичними заняттями, що надають студентам можливість застосовувати 

теоретичні знання на реальних прикладах. Практичні заняття сконструйовані з 

застосуванням методів практико-орієнтованого навчання, і передбачають розв’язок 

студентами практичних задач, кейсів на основі реальних даних. Самостійне навчання сприяє 

підготовці до лекцій, практичних занять, а також роботи індивідуально та в невеликих 

групах для підготовки презентацій, що будуть представлені іншим групам, та для виконання 

індивідуальних та групових ситуаційних вправ на практичних заняттях, участі в них тощо. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна шкала 

оцінювання 

Рейтингова бальна 

шкала оцінювання 

A Відмінно 5 (відмінно) 90-100 

B 
Добре 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
Задовільно 3 (задовільно) 

64-74 

E 60-63 

FX Незадовільно – 

можливе складання 

заходу підсумкового 

семестрового контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 

F Незадовільно – до 

заходу підсумкового 

семестрового контролю 

не допускається, 

необхідний повторний 

курс з навчальної 

дисципліни 

1-34 

 

9.2. Методи оцінювання 

Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною „Програмування інформаційних 

систем”– екзамен. 

1. Форми поточного контролю під час навчальних занять: участь у обговоренні питань, які 

виносяться на практичні заняття, виконання тестових завдань, презентація та захист 

індивідуальної (дослідницько-аналітичної) роботи.  

2. Розподіл балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни „Програмування 

інформаційних систем”, наведено в таблиці. 

Таблиця 

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною 

 „Програмування інформаційних систем” та їх оцінювання 

Форми контролю 

Максимальна кількість балів 

Денна 

форма навчання 

Заочна 

(дистанційна) форма навчання 

Поточний контроль:   
Перевірка виконання практичних 

завдань: 2*3+6*5 балів = 36 балів – 

Контрольна робота (тестування): 2*4 балів = 8 балів – 
Презентація та захист 1*6 балів = 6 балів – 



 

індивідуальних (дослідницько-

аналітичних) робіт: 

або   
Представлення результатів науково-

дослідних робіт на студентських 

конкурсах, конференціях, олімпіадах 

тощо: 

або  

неформальна освіта (проходження 

онлайн курсу на відкритих освітніх 

платформах) 

1*6 балів = 6 балів – 

1*6 балів = 6 балів  

Всього за результатами поточного 

контролю: 
50 – 

Підсумковий контроль 

(екзамен): 
50 – 

Всього: 100 – 
 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1. Засоби навчання ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп’ютери, комп’ютерні системи та мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2. Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

1. Федорова Г.И. Разработка, внедрение и адаптация 

программного обеспечения отраслевой направленности. 

Учебное пособие. Изд.: КУРС, Инфра-М. Среднее 

профессиональное образование. 2016. 336 стр.  

2. Васильев. Р. Стратегическое управление информационными 

системами. Учебник / Р. Васильев, Г. Калянов, Г. Левочкина, О. 

Лукинова.. - Бином. Лаборатория знаний, Интернет-университет 

информационных технологи, 2014. 512 с.  

 



 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ТЕХНОЛОГІЇ 3D-ДРУКУ. ПРОТОТИПУВАННЯ ВИРОБІВ 

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Технології 3D-друку. Прототипування виробів 

Повна офіційна назва закладу 

вищої освіти 
ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного 

підрозділу 

Черкаський навчально-науковий інститут, кафедра 

менеджменту та інформаційних технологій 

Розробник 
Андрієнко В.О.  –  к.т.н, доцент, доцент кафедри 

менеджменту та інформаційних технологій   

Рівень вищої освіти 
Перший  рівень вищої освіти: FQ-EHEA – перший 

цикл, QF-LLL – 6 рівень, НРК – 6 рівень 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 
8 семестр 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 6 кредитів ЄКТС, 180 

годин, з яких 60 годин становить контактна робота з 

викладачем (30 годин лекцій, 30 годин практичних 

занять), 115 годин становить самостійна робот, 

атестація: залік 

Мова викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 
Вибіркова навчальна дисципліна для освітньої 

програми «Інженерія програмного забезпечення»  

Передумови для вивчення 

дисципліни 
Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Формування знань та вмінь в області технології 3D друку для прототипирования виробів, а 

також основ управління пристроями сучасного технологічного обладнання,  моделювання і 

програмування для створення цифрових моделей і прототипів виробів. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Доступний 3D друк для науки, освіти та стійкого розвитку. Історія 3D друку. 

Основні поняття 3D друку (глосарій). Базовий алгоритм 3D друку. 

Тема 2. Роль програмного забезпечення в революції 3D друку. Відкрите програмне 

забезпечення. Ліцензування. Відкрите програмне забезпечення в 3D-друку на прикладі 

ReplicatorG.  Огляд ринку програмного забезпечення технічного і художнього 3D-



 

моделювання. Огляд веб-додатків для 3D-моделювання (TinkerCAD21, 3Dtin22,  

ShapeSmith23, Cubify24, Autodesk 123D Design та ін.). Використання відкритих в інтернеті 

пропозицій 3D-моделей.  

Тема 3. Апаратне забезпечення 3D друку.  Відкрите апаратне забезпечення. 

Обладнання для 3D-друку, документація, технічні складності. Plug and play, набори для 

зборки та готові 3D принтери. Види 3D принтерів.  Пластикові витратні матеріали.  

Тема 4. Технології 3D друку. SLA технологія (Stereolithography) – стереолітографія. 

SLS (Selective laser sintering) – селективне лазерне спікання. MJM (Multi Jet Modeling), Polyjet 

– метод наплавлення. DLP (Digital Light Processing) – технологія наплавлення. FDM  (fused 

deposition modeling)  –  пошарове укладання полімеру. LENS (laser engineered net shaping) – 

технологія лазерного спікання порошкового матеріалу, який розпиляється. LOM  (Laminated 

Object manufacturing) – моделювання (виготовлення) об'єктів методом ламінування. CPWC  

(Continuous Production with Wavefront Converting) – технологія швидкісного фотодруку 

полімерами. 

Тема 5. 3D моделювання спеціалізованими програмними засобами. Створення 

віртуальної цифрової 3D-моделі за допомогою програми САПР (система автоматизованого 

проектування). 3D моделювання в OpenSCAD. 

Тема 6. Підготовка 3D моделі до друку. Програмне забезпечення і алгоритм виконання 

процедури нарізки (підготовки G-коду). Огляд найбільш поширених програм генераторів G-

коду (слайсерів): Skeinforge, Slic3r, KISSlicer, Cura, MakerWare та ін. Вимоги до вибору  

слайсерів.  

Тема 7. 3D проектування виробів засобами SolidWorks. Проектні рішення: САПР для 

розрахунку конструкцій; комплексні для моделювання повних збірок; хмарні з доступом до 

технології Abaqus від SIMULIA; вивчення характеристик продукту на ранньому етапі 

проектування. набір можливостей структурного аналізу для прийняття проектних рішень і 

підвищення продуктивності і якості продукції. SOLIDWORKS Simulation: структурний 

дизайнер, таблиця даних, основні функції.  

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД 1 Здобувач демонструє знання програмного і апаратного забезпечення 3D 

друку 

РНД 2 Здобувач демонструє знання технології проектування в 3D системах і вміння 

їх застосовувати при реалізації виробничих, дослідницьких і творчих 

проектів; 

РНД 3 Здобувач демонструє вміння роботи в середовищі 3D моделювання при 

виконанні проектів прототипування виробів; 

РНД 4 Здобувач демонструє вміння друкувати за допомогою 3D принтера базові 

елементи згідно розробленої 3D моделі; 

РНД 5 Здобувач демонструє навички складання плану та проведення дослідження з 

3D моделлю, використання знань, отриманих самостійно, в процесі розробки 

та захисту індивідуального та/або колективного проекту; 

РНД 6 Здобувач демонструє знання і навички основних етапів створення 3D-

проектів і методів роботи з інформацією з використанням програм 3D 



 

моделювання 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН17 Вміти застосовувати методи компонентної розробки програмного 

забезпечення до кваліфікаційної роботи 

РН18 Знати та вміти застосовувати інформаційні технології обробки, зберігання та 

передачі даних 

РН22 Знати та вміти застосовувати методи та засоби управління проектами 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1. Доступний 3D друк для науки, освіти та стійкого розвитку. Л.1 

Тема 2. Роль програмного забезпечення в революції 3D друку. Л.2,3 

Тема 3. Апаратне забезпечення 3D друку.  Л.4,5, ПР 1 

Тема 4. Технології 3D друку. Л.6-8, ПР 2 

Тема 5. 3D моделювання спеціалізованими програмними засобами. Л.9,10 ПР 3,4 

Тема 6. Підготовка 3D моделі до друку. Л.11,12 ПР 5,6 

Тема 7. 3D проектування виробів засобами SolidWorks. Л.13-15, ПР 7,8 

 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного-оглядового характеру; 

– розрахункові та контрольні роботи; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання. 

НД 2. Самостійна робота 

8.  Методи викладання, навчання 

МН1. інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації з 

використанням мультимедійного обладнання); 

МН2. практичні заняття (навчальні дискусії, розв’язок ситуаційних вправ, підготовка 

аналітичних записок, презентація досліджень);  

МН3. самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах, тестування).  

Лекції надають студентам основний теоретичний матеріал з питань корпоративного 

управління, що є основою для самостійного навчання здобувачів вищої освіти, а також 

сприяють розвитку в студентів критичного мислення через участь в дискусіях. Лекції 

доповнюються практичними заняттями, що надають студентам можливість застосовувати 

теоретичні знання на реальних прикладах. Практичні заняття сконструйовані з 

застосуванням методів практико-орієнтованого навчання, і передбачають розв’язок 

студентами практичних задач, кейсів на основі реальних даних. Самостійне навчання сприяє 

підготовці до лекцій, практичних занять, а також роботи індивідуально та в невеликих 

групах для підготовки презентацій, що будуть представлені іншим групам, та для виконання 

індивідуальних та групових ситуаційних вправ на практичних заняттях, участі в них тощо. 

9. Методи та критерії оцінювання 



 

9.1. Критерії оцінювання 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна шкала 

оцінювання 

Рейтингова бальна 

шкала оцінювання 

A Відмінно 5 (відмінно) 90-100 

B 
Добре 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
Задовільно 3 (задовільно) 

64-74 

E 60-63 

FX Незадовільно – 

можливе складання 

заходу підсумкового 

семестрового контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 

F Незадовільно – до 

заходу підсумкового 

семестрового контролю 

не допускається, 

необхідний повторний 

курс з навчальної 

дисципліни 

1-34 

 

9.2. Методи оцінювання 

Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною „Технології 3D-друку. 

Прототипування виробів”– залік. 

7. Форми поточного контролю під час навчальних занять: участь у обговоренні питань, які 

виносяться на практичні заняття, виконання тестових завдань, презентація та захист 

індивідуальної (дослідницько-аналітичної) роботи.  

8. Розподіл балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни „ Технології 3D-

друку. Прототипування виробів ”, наведено в таблиці. 

Таблиця 

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною 

 „Технології 3D-друку. Прототипування виробів ” та їх оцінювання 

Форми контролю 

Максимальна кількість балів 

Денна 

форма навчання 

Заочна 

(дистанційна) форма навчання 

Поточний контроль:   
Перевірка виконання практичних 

завдань: 2*3+6*5 балів = 50 балів – 

Контрольна робота (тестування): 2*8 балів = 16 балів – 
Презентація та захист 

індивідуальних (дослідницько-

аналітичних) робіт: 
1*6 балів = 14 балів – 

або   
Представлення результатів науково-

дослідних робіт на студентських 

конкурсах, конференціях, олімпіадах 

тощо: 

або  

неформальна освіта (проходження 

онлайн курсу на відкритих освітніх 

платформах) 

1*6 балів = 14 балів – 

1*6 балів = 14 балів  

Всього за результатами поточного 

контролю: 
80 – 



 

Підсумковий контроль (залік): 20 – 

Всього: 100 – 
 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1. Засоби навчання ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп’ютери, комп’ютерні системи та мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2. Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

1. Манжілевський, О.Д. Іскович-Лотоцький Р.Д.. Сучасні 

адитивні технології 3D друку. Особливості практичного 

застосування : навчальний посібник. Вінниця : ВНТУ, 2021. 

105с.   

2. Канесса Э., Фонда К., Зеннаро М. Доступная 3D печать для 

науки, образования и устойчивого развития. Международный 

центр теоретической физики Абдус Салам. МЦТФ. 2013. 193 с.  

3. Косенко, И.И. Моделирование и виртуальное 

прототипирование: Учебное пособие. М.: Альфа-М, ИНФРА-М, 

2012.  176 c. 

4. Петелин, А.Ю. 3D-моделирование в Google Sketch Up - от 

простого к сложному. Самоучитель.  М.: ДМК Пресс, 2012.  344 

с. 

5. Dassault Systèmes SOLIDWORKS Corp. URL: 

https://www.solidworks.com/ 

6. Основні принципи SOLIDWORKS. URL: 

http://help.solidworks.com/2019/russian/SolidWorks/sldworks/c_tas

k_scheduler_tasks_top.htm 

 

https://www.solidworks.com/


 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

АРХІТЕКТУРА ТА ПРОЕКТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (РІВЕНЬ D-ПРОЕКТНИЙ ПРАКТИКУМ) 

 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни 
Архітектура та проектування програмного 

забезпечення (рівень D-Проектний практикум) 

Повна офіційна назва закладу вищої освіти ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного підрозділу 

Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра менеджменту та інформаційних 

технологій 

Розробник Пантєлєєва Н.М., д.е.н., к.т.н., професор   

Рівень вищої освіти 

Перший  рівень вищої освіти: FQ-EHEA – 

перший цикл, QF-LLL – 6 рівень, НРК – 6 

рівень 

Семестр вивчення навчальної дисципліни 6 семестр 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг дисципліни становить 6 кредитів ЄКТС, 

180 годин, з яких 60 годин становить контактна 

робота з викладачем (30 годин лекцій, 30 годин 

практичних занять), 115 годин становить 

самостійна робот, атестація: залік 

Мова викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 

Вибіркова навчальна дисципліна для освітньої 

програми «Інженерія програмного 

забезпечення»  

Передумови для вивчення дисципліни Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Формування практичних навиків у створенні прикладних програмних додатків, а також 

програмних компонент прикладних бізнес систем та опанування практичних методів і 

засобів розробки та експлуатації даних систем. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Формування вимог до програмного забезпечення. Вибір технології, мови та 

середовища програмування. Аналіз і уточнення вимог до програмного продукту. 

Тема 2. Проектування програмного забезпечення з використанням ООП. Аналіз 

вимог та визначення специфікацій програмного забезпечення при об'єктному підході. 

Проектування архітектури програмного забезпечення при об'єктному підході. Проектування 



 

структури баз даних. 

Тема 3. Програмна реалізація та тестування програмного продукту. Групові 

комунікації при розробці програмного продукту в команді. Оптимізація програмного коду. 

Тестування програмного продукту та розробка тестових артефактів. 

Тема 4. Формування вимог до програмного забезпечення. Вибір технології, мови та 

середовища програмування. Аналіз і уточнення вимог до програмного продукту.  

Тема 5. Проектування програмного забезпечення з використанням ООП. Аналіз вимог 

та визначення специфікацій програмного забезпечення при об'єктному підході. 

Проектування архітектури програмного забезпечення при об'єктному підході. Проектування 

структури баз даних.  

Тема 6. Програмна реалізація та тестування програмного продукту. Групові 

комунікації при розробці програмного продукту в команді. Оптимізація програмного 

коду. Тестування програмного продукту та розробка тестових артефактів. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД 1 Здобувач демонструє знання у галузі створення програмних систем; 

РНД 2 Здобувач демонструє розуміння життєвого циклу програмного продукту; 

РНД 3 Здобувач демонструє знання методів організації розробки програмної 

системи та має навички створення програм у складі групи програмістів; 

РНД 4 Здобувач демонструє навички створення моделі, алгоритму та програми для 

конкретної задачі; 

РНД 5 Здобувач демонструє навички розробки програми, що є складовими систем 

вищого рівня. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН3 Знати основні процеси, фази та ітерації життєвого циклу програмного 

забезпечення 

РН4 Знати і застосовувати професійні стандарти і інші нормативно-правові 

документи в галузі інженерії програмного забезпечення 

РН6 Уміння вибирати та використовувати відповідну задачі методологію 

створення програмного забезпечення 

РН10 Проводити передпроектне обстеження предметної області, системний аналіз 

об'єкта проектування 

РН12 Знати і застосовувати методи розробки алгоритмів, конструювання 

програмного забезпечення та структур даних і знань 

РН14 Застосовувати на практиці інструментальні програмні засоби доменного 

аналізу, проектування, тестування, візуалізації, вимірювань та 

документування програмного забезпечення 

РН15 Мотивовано обирати мови програмування та технології розробки для 

розв’язання завдань створення і супроводження програмного забезпечення 



 

РН16 Мати навички командної розробки, погодження, оформлення і випуску всіх 

видів програмної документації. до кваліфікаційної роботи 

РН17 Вміти застосовувати методи компонентної розробки програмного 

забезпечення до кваліфікаційної роботи 

РН20 Знати підходи щодо оцінки та забезпечення якості програмного 

забезпечення. 

РН22 Знати та вміти застосовувати методи та засоби управління проектами 

РН23 Вміти документувати та презентувати результати розробки програмного 

забезпечення 

РН24 Вміти проводити розрахунок економічної ефективності програмних систем 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1. Формування вимог до програмного забезпечення. Л.1,2 ПР 1  

Тема 2. Проектування програмного забезпечення з використанням ООП. Л.3,4, ПР 2 

Тема 3. Програмна реалізація та тестування програмного продукту. Л.5,6,7 ПР.3 

Тема 4. Формування вимог до програмного забезпечення. Л.8,9, ПР.4 

Тема 5. Проектування програмного забезпечення з використанням ООП. Л.10-12, ПР.5 

Тема 6. Програмна реалізація та тестування програмного продукту. Л.13-15, ПР.6. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного-оглядового характеру; 

– розрахункові та контрольні роботи; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання. 

НД 2. Самостійна робота 

8.  Методи викладання, навчання 

МН1. інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації з 

використанням мультимедійного обладнання); 

МН2. практичні заняття (навчальні дискусії, розв’язок ситуаційних вправ, підготовка 

аналітичних записок, презентація досліджень);  

МН3. самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах, тестування).  

Лекції надають студентам основний теоретичний матеріал з питань корпоративного 

управління, що є основою для самостійного навчання здобувачів вищої освіти, а також 

сприяють розвитку в студентів критичного мислення через участь в дискусіях. Лекції 

доповнюються практичними заняттями, що надають студентам можливість застосовувати 

теоретичні знання на реальних прикладах. Практичні заняття сконструйовані з 

застосуванням методів практико-орієнтованого навчання, і передбачають розв’язок 

студентами практичних задач, кейсів на основі реальних даних. Самостійне навчання сприяє 

підготовці до лекцій, практичних занять, а також роботи індивідуально та в невеликих 

групах для підготовки презентацій, що будуть представлені іншим групам, та для виконання 

індивідуальних та групових ситуаційних вправ на практичних заняттях, участі в них тощо. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 



 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна шкала 

оцінювання 

Рейтингова бальна 

шкала оцінювання 

A Відмінно 5 (відмінно) 90-100 

B 
Добре 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
Задовільно 3 (задовільно) 

64-74 

E 60-63 

FX Незадовільно – 

можливе складання 

заходу підсумкового 

семестрового контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 

F Незадовільно – до 

заходу підсумкового 

семестрового контролю 

не допускається, 

необхідний повторний 

курс з навчальної 

дисципліни 

1-34 

 

9.2. Методи оцінювання 

Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною „ Архітектура та проектування 

програмного забезпечення (рівень D-Проектний практикум)”– залік. 

9. Форми поточного контролю під час навчальних занять: участь у обговоренні питань, які 

виносяться на практичні заняття, виконання тестових завдань, презентація та захист 

індивідуальної (дослідницько-аналітичної) роботи.  

10. Розподіл балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни „ Архітектура 

та проектування програмного забезпечення (рівень D-Проектний практикум)”, наведено в 

таблиці. 

Таблиця 

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною 

 „ Архітектура та проектування програмного забезпечення (рівень D-Проектний практикум) ” 

та їх оцінювання 

Форми контролю 

Максимальна кількість балів 

Денна 

форма навчання 

Заочна 

(дистанційна) форма навчання 

Поточний контроль:   
Перевірка виконання практичних 

завдань: 6*7 балів = 42 балів – 

Контрольна робота (тестування): 2*8 балів = 16 балів – 
Презентація та захист 

індивідуальних (дослідницько-

аналітичних) робіт: 
1*6 балів = 12 балів – 

або   
Представлення результатів науково-

дослідних робіт на студентських 

конкурсах, конференціях, олімпіадах 

тощо: 

або  

неформальна освіта (проходження 

онлайн курсу на відкритих освітніх 

платформах) 

1*6 балів = 12 балів – 

1*6 балів = 12 балів  

Всього за результатами поточного 

контролю: 
70 – 



 

Підсумковий контроль (залік): 30 – 

Всього: 100 – 
 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1. Засоби навчання ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп’ютери, комп’ютерні системи та мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2. Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

1. Недашківський О.Л. Планування та проектування 

інформаційних систем /О.Л. Недашківський. К., 2014.  215 с.  

2. Петрик М.Р. Моделювання програмного забезпечення : 

науково методичний посібник / М.Р. Петрик, О.Ю. Петрик – 

Тернопіль : Вид-во ТНТУ імені Івана Пулюя, 2015. – 200 с.  

3. Табунщик Г.В. Проектування та моделювання програмного 

забезпечення сучасних інформаційних систем / Г. В. 

Табунщик, Т.І. Каплієнко, О.А.Петрова − Запоріжжя : Дике 

Поле, 2016. – 250 c.  

4. Технологии Grid, Web, Cloud для гарантоспособных ИТ-

инфраструктур /Под ред. Харченко В.С., Горбенко А.В. – Х.: 

Нац. аэрокосм. ун-т им.Н. Е. Жуковского «Харьк. авиац. ин-т», 

2013. – 821 с. 

5. Говорущенко Т.О. Математичний апарат підтримки вибору 

технології проектування та середовища програмування для 

програмного забезпечення / Т.О. Говорущенко – Вісник 

Хмельницького національного університету. Технічні науки . - 

2014. - № 2. - С. 193-200. 

6. Sommerville I. Software Engineering— 9th ed. / Ian 

Sommerville. – AddisonWesley, 2011. – 773 p.  

7. Методичні рекомендації для виконання практичних робіт з 

курсу «Об’єктно-орієнтоване програмування » /уклад. В.С. 

Круглик, В.В.Осадчий – Мелітополь: РВЦ МДПУ, 2017 –40 с. 

8. Вигерс К., Битти Д. Разработка требований к программному 

обеспечению. 3-е изд., дополненное / Пер. с англ. — М. : 

Издательство «Русская редакция» ; СПб. : БХВ-Петербург, 

2014. — 736 с. 

9. Блэк Р. Ключевые процессы тестирования. Планирование, 

подготовка, проведение, совершенствование. Пер. c англ./ Р. 

Блэк. – М: «Лори», 2011.– 456 с. 

10. Буч Г. Объектно-ориентированный анализ и 

проектирование с примерами приложений. Пер. с англ./ Г. Буч, 

Р. Максимчук, М. Энгл. – 3-е изд. – М.:ООО «И.Д. Вильямc», 

2008. – 720 с. 

11. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з 

навчальної дисципліни «Моделювання та аналіз програмного 

забезпечення» для студентів освітнього рівня «Бакалавр» 

денної форми навчання напрям 6.050103 «Програмна 

інженерія» освітньо-професійна програма «Програмна 

інженерія» факультет інформаційно-комп’ютерних технологій 

кафедра інженерії програмного забезпечення, Житомирський 

державний технологічний університет /уклад. О.В. Власенко, 

В.Н. Ковальчук, І.І. Сугоняк – Житомир 2018 – 20 с. 

 


