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

розроблення проектів інформаційних систем у максимально стислі терміни. Така  оперативність – 

вимога сучасного ринку розроблення прикладних інформаційних продуктів. 

Для швидкого розроблення пропонується використовувати Python фреймворк Django, який 

відомий своєю універсальністю та легкістю розроблення проектів.  Курс передбачає формування 

навичок із налаштування та тестування середовища розроблення на Django. Розглядаються також 

методи створення каркасної структури проекту та формування його моделей даних. Розглядаються 

методи налаштування та удосконалення адміністративної панелі нового проекту. На наступному 

етапі вивчаються методи розроблення головної та спеціалізованих сторінок Веб-сайту. 

Розглядаються методи аналізу сесій, аутентифікації користувачів, роботи із формами. 

Аналізуються методи тестування розробленого продукту.  

На практичних заняттях за допомогою цих засобів створюються індивідуальні проекти 

спеціалізованих програмних продуктів із моделюванням  у вибраній предметній галузі.  

1. Пререквізити. 

Дисципліна “Технології швидкого проектування” передбачає знайомство із такими 

дисциплінами  як   «Основи програмування», «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.  

Результати навчання. 

1. Аргументувати вибір програмних та технічних засобів для створення інформаційних систем та 

технологій на основі аналізу їх властивостей, призначення і технічних характеристик з 

урахуванням вимог до системи і експлуатаційних умов; мати навички налагодження та 

тестування програмних і технічних засобів інформаційних систем та технологій; 

2. Проводити системний аналіз об’єктів проектування та обґрунтовувати вибір структури, 

алгоритмів та способів передачі інформації в інформаційних системах та технологіях; 
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4. Загальна інформація про дисципліну. 

Ступінь вищої освіти Бакалавр 

 

Спеціальність 
124 Системний аналіз 

Курс (рік навчання) 4 

Семестр 7 

Рік викладання 2021 

 

Формат курсу 
Очний (offline) 

Нормативна \ вибіркова вибіркова 

Загальна кількість год/ кредитів 150/5 

Лекції, год. 28 

Практичні, год 28 

Самостійна робота, год. 91 

 

 
5. Перелік тем. 

Тема 1. Типи даних та оператори Python 

Тема 2. OOP на Python 

Тема 3. Створення блогу на Django 

Тема 4. Основи структурування динамічних Веб-сайтів 

Тема 5. Використання моделей на Django  

Тема 6. Обробка запитів на Django 

Тема 7. Шаблони та обробка форм  

Тема 8. Фотогалереї 

Тема 9. Система управління вмістом FlatPage 

Тема 10. Використання технології Ajax. 

 
6. Рекомендовані джерела інформації 

1. Форсьє Дж., Біссекс П., Чан У. Django. Разработка веб-приложений на Python. Спб: 

Символ,2009.456с. 

2. Дронов В.А. Практика создания веб-сайтов на Python. СПб: БХВ – Петербург, 2019 – 672с.  

3. Головатий А., Каплан-Мосс Дж. Django. Подробное руководство. СПб: Символ Плюс, 2010. – 

560с./ 

4. Мэтиз. Э. Изучаем Python. Программирование игр, визуализация данных, веб-приложения. – 

СПб.: Питер, 2017 – 496с.   
5. Меле А. Django 2  в примерах. М.: ДМК Пресс, 2019. – 408с. 

6. Веб-фреймворк Django (Python).Developer.mozilla.org / Метод доступу: 

https://developer.mozilla.org/ru/docs/Learn/Server-side/Django 

7. REST API  с помощью Django REST Frameworkhttps. Метод 

доступу://django.fun/tutorials/sozdajte-rest-api-za-30-minut-s-pomoshyu-django-rest-framework/ 

8. Фреймворк Django. Установка Django и создание проекта. Метод доступу:  

https://www.youtube.com/watch?v=dxv2gH6MI8M 

https://developer.mozilla.org/ru/docs/Learn/Server-side/Django
https://www.youtube.com/watch?v=dxv2gH6MI8M


9. Фреймворк Django. Фреймворк Django. Создание и настройка приложения. Метод доступу:  

https://www.youtube.com/watch?v=fgW7kfnz_5c 

 

 

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% 

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) 

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) 

 

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) 

https://www.youtube.com/watch?v=fgW7kfnz_5c


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. 


