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Анотація до курсу. Навчальна дисципліна орієнтована на студентів, яких цікавить 

розроблення самостійних проектів інформаційних систем моделювання практично важливих 

процесів.  

Передбачено вивчення базових методів пошуку джерел інформації, побудови інформаційних 

моделей предметних галузей, компонентного та факторного аналізу сформованих інформаційних 

моделей. Вивчаються також методи побудови прогнозних моделей, методи кластеризації для 

підвищення точності моделей а також методи організації програмного інтерфейсу за допомогою 

фреймворків Node.js, Express, EJS, Bootstrap.  

На практичних заняттях за допомогою цих засобів створюються моделі для процесів окремих 

предметних галузей. Передбачена і самостійна робота зі створення та тестування прогнозної 

математичної моделі  у вибраній предметній галузі. В подальшому згідно технології MVC 

розгортається навчальний проект інформаційної системи, в який монтується попередньо 

розроблена функціональність предметного моделювання.   
1. Пререквізити. 

Дисципліна ―Проектування інформаційних систем‖ передбачає знайомство із такими 

дисциплінами  як   «Математичний аналіз», «Теорія імовірностей та математична 

статистика», «Веб технології». 

Постреквізити. Дисципліни, які будуть використовувати результати навчання даного 
курсу: стажування, підготовка бакалаврського проекту. 

2. Мета та цілі курсу. 

Метою викладання даної навчальної дисципліни є формування системи теоретичних знань 

про моделювання процесів у практично важливих ситуаціях, комплекс умінь із моделювання 

значень результуючих показників та прогнозування їх динаміки та умінь реалізації прикладних 

інформаційних проектів у вигляді інформаційних систем.  

Результати навчання. 
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1. Володіти сучасними методами розробки програм і програмних комплексів та прийняття 

оптимальних рішень щодо складу програмного забезпечення, алгоритмів процедур і операцій; 

2. Розуміти і застосовувати на практиці методи статистичного моделювання і прогнозування, 

оцінювати вихідні дані 

3. Будувати регресійні прогнози та прогнози на основі дерев рішень, будувати кластерні розбиття 

з метою підвищення точності моделювання та реалізовувати програмну структуру 

комп’ютерної моделі у вигляді інформаційної системи. 

 

 
4. Загальна інформація про дисципліну. 

Ступінь вищої освіти Бакалавр 
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5. Перелік тем. 

Тема 1. Розроблення структури Веб-проекту 

Тема 2. Інформаційна модель проекту 

Тема 3. Компонентний аналіз моделей проекту 

Тема 4. Факторний аналіз моделей проекту 

Тема 5. Прогнозні моделі проекту 

Тема 6. Кластеризація досліджуваних об’єктів 

Тема 7. Структурування та комунікація JS модулів проекту. Змінні та оператори виводу  

Тема 8. Оператори управління в JS 

Тема 9. Інформаційні масиви в JS 

Тема 10. Характеристика технології Node-Express у реалізації MVC проекту. 

Тема 11. Загальна характеристика та встановлення фреймворку Express. 

Тема 12. Установка і робота з MongoDB на Windows 

Тема 13. Запуск навчального проекту в Express 

Тема 14. Каркас робочого проекту 

Тема 15. Підготовка проекту із виділеною моделлю 

 
6. Рекомендовані джерела інформації 

1. Пишем API на NodeJS. // https://monsterlessons.com/project/series/pishem-api-na-nodejs . 
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М.: ИНФРА-М, 2006, с 315-350. 
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5. Нагорный Олег. Простые модели классификации в Python // https://nagornyy.me/ 
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https://www.tutorialspoint.com/machine_learning_with_python/index.htm 

7. Сюрмаков. Применение машинного обучения и Data Science в промышленности // 
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9. Пример решения задачи по машинному обучению на 

Python.//https://neurohive.io/ru/tutorial/primer-reshenija-realnoj-zadachi-po-mashinnomu-

obucheniju-na-python/ 

10. Пауков А. JavaScript. Изучаем JavaScript за 90 минут. Видеоурок// 

https://www.youtube.com/watch?v=4QHFhIjF2L0  

11. Mukesh Chapagain. Node.js, MongoDB & Express: Simple Add, Edit, Delete, View (CRUD) 

//http://blog.chapagain.com.np/node-js-express-mongodb-simple-add-edit-delete-view-crud/ 

12. Пишем API на NodeJS. //https://monsterlessons.com/project/series/pishem-api-na-nodejs 

13.  Особенности работы или «За что я люблю JavaScript»: Замыкания, Прототипирование и 

Контекст //https://habr.com/ru/post/178133/ 

14.  Quildreen Motta. Понимание ООП в JavaScript. // 

//https://habr.com/ru/company/enterra/blog/153365/ 

15. Ramil Trinion. Иерархия компьютерных информационных систем для разработки сайта // 

https://habr.com/ru/post/513486/ 

 

 

7. Система оцінювання та вимоги. 

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни ―Проектування 

інформаційних систем‖ визначається як середньозважена величина, залежно від питомої ваги 

кожної складової залікового кредиту: 

Заліковий модуль 1 - 20% 

Заліковий модуль 2 (підсумкова контрольна робота) – 20% 

Заліковий модуль 3 (оцінка за КПІЗ, враховуючи поточне опитування) - 20% 

Заліковий модуль 4 ( екзамен) – 40% 

Заліковий модуль 5 - 20% 

Заліковий модуль 6 (підсумкова контрольна робота) – 20% 

Заліковий модуль 7 (оцінка за КПІЗ, враховуючи поточне опитування) - 20% 

Заліковий модуль 8 ( екзамен) – 40% 

Будь-яке завдання, за яке студент отримав оцінку, яка його не задовольняє, може бути 

повторно перездано протягом наступних двох тижнів. 

Шкала оцінювання: 

За шкалою ТНЕУ За національною шкалою За шкалою ECTS 

90–100 відмінно А (відмінно) 

85–89 добре В (дуже добре) 

75-84 С (добре) 

65-74 задовільно D (задовільно) 

60-64 E (достатньо) 

35-59 незадовільно FX (незадовільно з можливістю 

повторного складання) 
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1-34 F (незадовільно з обов’язковим 

повторним курсом) 

 

8. Навчальні ресурси 

№ Найменування 

з/п 

1. Електронний варіант лекцій 

2. Електронний варіант презентацій лекцій 

 

3. 
Індивідуальні завдання для самостійного виконання (на основі 

пакетів мови Python 3, фреймворків NODE, Express) 

 

9. Політики курсу. 

Академічна доброчесність. Дотримання академічної доброчесності студентами 

передбачає: 

- самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового 

контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога 

застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); 

- посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; 

- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

- надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) 

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 

Порушенням академічної доброчесності вважається: 

академічний плагіат - оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) 

результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) 

та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів 

без зазначення авторства; 

самоплагіат - оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих 

наукових результатів як нових наукових результатів; 

фабрикація - вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі 

або наукових дослідженнях; 

фальсифікація - свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються 

освітнього процесу чи наукових досліджень; 

списування - виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, 

крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання. 

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені до 

такої академічної відповідальності: 

- повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо); 

- повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми. 

Політика запізнення. За несвоєчасно виконані завдання буде накладено штраф 10 

відсотків від загальної кількості балів за це завдання. Примітка. Виключення можуть бути 

зроблені до невчасно зданих завдань з поважних причин. 


