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СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

―Технології швидкого проектування‖ 

1. Опис дисципліни ― Технології швидкого проектування ‖ 

 
Дисципліна –  

Проектування та аналіз 

інформаційних систем 

 

Галузь знань, спеціальність Характеристика навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів ECTS- 5  Галузь знань – 
12"Інформаційні технології" 
 

Дисципліна циклу 

професійної підготовки 

мова  навчання - українська 

Кількість залікових 

модулів - 3 

 

Спеціальність – 124 

"Системний аналіз" 

Рік підготовки: 

Денна - 4 

Семестр: 

Денна – 8 

Кількість змістових 

модулів -  2 

Ступінь вищої освіти – бакалавр  Лекції: – 24  год. 

Практичні заняття: – 16  год. 

Загальна кількість годин -     

-150  

 Самостійна робота: 

денна – 105 год.  

(тренінг – 4 год.). 

Індивідуальна робота –5 год. 

Тижневих годин: 

денна форма навчання 

8 семестр - 19 год., з них 

аудиторних - 5  год. 

 Вид підсумкового контролю - 

залік 

 

 

 

2. Мета й завдання вивчення дисципліни ― Технології швидкого 

проектування ‖  

         2.1. Мета вивчення дисципліни 

Метою викладання дисципліни  ― Технології швидкого проектування ‖ є 

ознайомлення студентів з методологією  швидкого розроблення 

спеціалізованих веб-систем за допомогою інструментальних засобів а також 

організації процесів такого розроблення за допомогою налаштувань 

інструментальних засобів та мінімального нарощення їх функціональності. 

Передбачено вивчення базових підходів до організації роботи із 

фреймворком Django, cтворення підсистем міграції моделей та адміністрування 

для Веб-систем, HTML-шаблонів та інформаційних маркерів Веб-систем. 

Вивчаються також методи побудови моделей користувачів соціальних мереж, 

асинхронного управління зображеннями в соціальних мережах, формування 

платформи навчання онлайн.  

На практичних заняттях за допомогою цих засобів створюються шаблони 

веб-проектів та апробуються методи швидкого розроблення спеціалізованих 

Веб-систем.  

Метою викладання даної навчальної дисципліни є формування системи 

теоретичних знань про архітектуру спеціалізованих веб-систем та методи їх 
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швидкої генерації,  комплекс умінь із швидкого розроблення спеціалізованих 

веб-систем та їх структурування  в залежністю із потребами користувачів.  

Для досягнення мети поставлені такі основні завдання:  

сформувати понятійний апарат і розуміння взаємозв'язку між основними 

інструментами швидкого розроблення спеціалізованих веб систем;  

отримати базові знання щодо основних функцій спеціалізованих веб-

систем;  

отримати практичні навички щодо побудови наповнення спеціалізованих 

веб-систем.  

Об'єктом навчальної дисципліни є процеси структурування 

спеціалізованих веб-систем.  

Предметом навчальної дисципліни є методи та засоби швидкої реалізації  

спеціалізованих веб-систем та методів їх поповнення.  

 

2.2. Завдання вивчення дисципліни 

В результаті вивчення курсу ―Технології швидкого проектування‖  

студенти повинні: 

- знати основні методики конфігурування програмного забезпечення та 

методи їх практичного застосування, методи налаштування інструментальних 

засобів розроблення веб-систем, основні методи управління версіями,  

принципи налаштування концепції, принципи організації швидкого 

розроблення шаблонів веб-сторінок; 

- вміти створювати підсистеми міграції моделей та адміністрування для 

Веб-систем,  розробляти HTML-шаблони та інформаційні маркери Веб-систем, 

формувати моделі користувачів соціальних мереж,  реалізовувати асинхронне 

управління зображеннями в соціальних мережах, здійснювати документування 

користувачів соціальних мереж, формувати асинхронні функції інтернет – 

магазинів, реалізувати платіжні шлюзи та інтернаціоналізацію інтернет-

магазинів, створювати навчальні онлайн платформи. 

2.3. Найменування та опис компетентностей, формування котрих 

забезпечує вивчення дисциплін:  

1.  Здатність розробляти і прототипувати спеціалізовані веб-системи. 

2. Здатність розробляти інструментарій для відслідковування активності 

користувачів соціальних мереж . 

2.4. Передумови для вивчення дисципліни.  

Проектування баз даних, веб-технології. 

2.5. Результати навчання: 
Застосовувати методи машинного навчання та скрапінгу для видобування та 
аналізу структурованих даних із глобальних мереж . 
Розробляти та застосовувати методи, алгоритми та інструменти класифікації 

користувачів соціальних медіа.  
 

2.6. Завдання лекційних занять 

Мета проведення лекцій полягає у тому, щоб ознайомити студентів із 

головними питаннями курсу ―Технології швидкого проектування‖. 
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Завдання проведення лекцій полягає у: 

- викладенні студентам у відповідності з програмою та робочим 

планом основних питань курсу ―Технології швидкого проектування‖; 

- сформуванні у студентів цілісної системи теоретичних знань 

з курсу ― Технології швидкого проектування ‖.  

2.7. Завдання проведення практичних занять 

Мета проведення практичних занять полягає у тому, щоб виробити у 

студентів практичні навички використання теоретичного матеріалу. Завдання 

проведення практичних занять у глибшому засвоєнні та закріпленні 

теоретичних знань, одержаних на лекціях. 

Зміст вміння, що забезпечується вищеописаними компетентностями, – 

освоєння суті та вироблення навиків використання основних методів реалізації 

архітектури інформаційних систем та засобів автоматизації їх наповнення  із 

глобальної мережі. 

 

3. Програма дисципліни 

" Технології швидкого проектування " 

 

Змістовий модуль 1 –  Прототипування програмних додатків  

Тема 1.  Основи роботи з NODE 

Тема 1. Патерни проектування і розробки веб-додатків  

Характеристика сучасних масштабованих веб-додатків. MVC та MVVM 

архітектури. Сервіс орієнтовна архітектура. REST-full. Організація робочого 

середовища Системи контролю версій SVN та GIT. Робота з GitHub та JIRA. 

Налаштування СУБД – MariaDB, MySQL, тощо. Налаштування середовищ 

виконання коду NodeJS. Налаштування інтегрованих середовищ розробки IDE. 

Встановлення і використання менеджерів пакетів npm, Bower, Composer. 

Налаштування систем автоматизації Grunt, Gulp. 

 

Тема 2. Прототипування інтерфейсу програмного додатку  

Основи UI/UX дизайну. Сервіси розробки прототипів. Фреймворк 

Bootstrap та його аналоги. LESS та SASS. Технології програмування клієнтської 

частини JavaScript, TypeScript. Фреймворк jQuery. Фреймворк React та 

архітектура Flux. Фреймворк AngularJS та архітектура MVVM. 

 

Тема 3. Створення підсистем міграції моделей та адміністрування для 

Веб-систем 

Встановлення DJango. Створення Python-оточення. Базова структура Веб-

додатку. Схема даних для блогу. Активація додатків, розроблених у DJango. 

Застосування міграцій. Синхронізація бази даних. Налаштування адмін панелі 

DJango.   Передавання моделей в адмін панель та налаштування їх подання. 

Створення запитів QuerySet.  
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Тема 4. HTML-шаблони та інформаційні маркери Веб-систем 

Обробники подій. Шаблони URL для обробників. Канонічні URL-и для 

моделей. HTML-шаблони обробників. Засоби сторінкового подання назв 

статей. Обробники, сконструйовані на основі базового класу.  

Створення Django – форм. Відправлення електронної пошти. 

Відображення форм у HTML-шаблонах. Додавання підсистеми коментарів. 

Створення та обробка модельних форм. Додавання коментарів у шаблон статті. 

Створення шаблонних тегів та фільтрів. Повнотекстовий пошук. 

Базові бібліотеки скрaпінгу. Аналізатор Beautiful Soup (BS4). Реалізація 

запитів до Веб-сервера. Сканування веб-сторінок та аналіз вмісту тегів. 

Зберепження структурованих даних у csv файли. Попередній кореляційний 

аналіз csv файлів. Методика збору інформації про направленість веб-проекту. 

 

Змістовий модуль 2 –  Асинхронне управління в соціальних мережах   

 

Тема 5.  Формування моделі користувачів соціальних мереж 

Створення проекту соціальної мережі. Використання системи 

аутентифікації. Створення обробника авторизації. Використання обробника 

аутентифікації. Обробники зміни пароля. Обробники відновлення пароля.  

Реєстрація та профілі користувачів. Розширення моделі користувача. 

Підключення системи повідомлень. Реалізація бекенду аутентифікації. 

Аутентифікація через соціальні мережі.  Аутентифікація  через Facebook 

Twitter, Google. Парсинг інформації про користувачів. Відбір основних 

характеристик класифікації. Побудова класифікаційних функцій. 

   

Тема 6. Асинхронне управління зображеннями в соціальних мережах   

Збереження зображень в закладці на сайті. Створення моделі зображення. 

Додавання відношення багато до багатьох. Реєстрація моделі зображення на 

сайті адмін панелі. Використання зображень із інших сайтів. Валідація полів 

форми. Перевизначення методу Save.  Збереження закладки із зображеннями. 

Створення обробника для зображення. Прев’ю для зображення. Реалізація Ajax 

– запитів за допомогою jQuery. Створення власних декораторів. Посторінковий 

вивід за допомогою Ajax. 

 

Тема 7. Документація користувачів соціальних мереж 

Реалізація системи підписок. Обробник списку користувачів. Ajax – 

обробник створення підписника. Підключення стрічки новин. Узагальнені 

відношення. Обробник налаштувань стрічки новин. Відображення стрічки 

новин. Створення шаблонів новинної стрічки.  

Використання сигналів Django. Використання Redis для збереження 

об’єктів. Встановлення Redis. Рейтинг об’єктів у Redis.  

 

Тема 8. Формування інтернет - магазинів та їх асинхронні функції  

Створення проекту. Додавання моделей каталога товарів. Реєстрація 

моделей каталога на адмін панелі. Реалізація обробника для каталогу. Шаблони 
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відображення сторінок каталогу. Формування кошика закупівель. Формування 

сесій. Збереження даних кошика у сесії. Обробка налаштувань кошика. Шаблон 

відображення вмістимого кошика.  

Реєстрація замовлень. Створення моделей замовлення та реєстрація на 

адмін панелі. Обробка замовлень покупців.  

 

Тема 9. Платіжні шлюзи та інтернаціоналізація інтернет-магазинів 

Підключення платіжного шлюзу. Створення акаунту Braintree. Інтеграція 

платіжного шлюзу в проект. Тестування платежів. Включення платежів в 

панель адміністрування. Формування платіжних PDF документів. Реалізація 

системи купонів. Створення моделей купонів. Реалізація оплати купонами. 

Збереження інформації про закупівлі.  

Налаштування інтернаціоналізації. Підключення перекладів у проект. 

Встановлення поточної мови. Додавання перекладів у програмний код. 

Переклад коду проекту. Переклад в HTML-шаблонах. Засіб перекладів Rosetta.  

 

Тема 10. Створення платформи навчання онлайн 

Створення навчального проекту. Створення моделей для курсів навчання. 

Реєстрація моделей на сайті адміністрування. Задання початкових даних 

проекту. Моделі вмістимого курсів. Абстрактні моделі. Успадкування  з 

деякими таблицями. Проксі-моделі. Власні типи полів для моделі. 

Системи управління вмістом. Шаблони аутентифікації. Суміші для 

обробників подій навчальних курсів. Групи та права користувачів. Набори 

форм для модулів курсів. Поповнення вмістимого навчального модуля.  Зміна 

порядку слідування модулів. Відображення курсів. Реалізація запису на курси. 

Доступ до вмістимого курсів. 
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4. Структура залікового кредиту дисципліни "Технології швидкого 

проектування " 
 Кількість годин 

 Лекції Практичні 

заняття 

Самост 

робота 

Індивід 

робота 

Контрол 

заходи 

Змістовий модуль 1 –  Прототипування програмних додатків 

Тема 1. Патерни проектування і 

розробки веб-додатків 

2 1 10  поточне 

опит. 

Тема 2. Прототипування інтерфейсу 

програмного додатку 

2 1 10 1 поточне 

опит. 

Тема 3. Створення підсистем міграції 

моделей та адміністрування для Веб-

систем 

2 1 10  поточне 

опит. 

Тема 4. HTML-шаблони та 

інформаційні маркери Веб-систем 

2 1 10 1 поточне 

опит. 

Тема 5.  Формування моделі 

користувачів соціальних мереж 

2 2 10  модульн 

контр  

Змістовий модуль 2 – Візуалізація інформації Веб-системи 

Тема 6. Асинхронне управління 

зображеннями в соціальних 

мережах   

2 2 11  поточне 

опит. 

Тема 7. Документація 

користувачів соціальних мереж 

3 2 11 1 поточне 

опит. 

Тема 8. Формування інтернет - 

магазинів та їх асинхронні 

функції 

3 2 11  поточне 

опит. 

Тема 9. Платіжні шлюзи та 

інтернаціоналізація інтернет-

магазинів 

3 2 11 1 модульн 

контр 

Тема 10. Створення платформи 

навчання онлайн 

3 2 11 1 ректорс. 

контр 

Разом 24 16 105 5  

 

 

 

 

 

 

-  
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5. Тематика практичних занять 

Практичне заняття 1. Тема. Патерни проектування і розробки веб-

додатків – 1 год. 

1. Загальна характеристика MVC та MVVM архітектури. 

2. Системи контролю версій SVN та GIT.  

3. Робота з GitHub та JIRA. 

4. Налаштування СУБД – MariaDB, MySQL, а також середовищ 

виконання коду NodeJS.   

Практичне  заняття 2. Тема: Прототипування інтерфейсу програмного 

додатку - 1 год. 

1. Фреймворк Bootstrap та його аналоги. LESS та SASS 

2. Технології програмування клієнтської частини JavaScript, TypeScript. 

3. Фреймворк jQuery. Фреймворк React та архітектура Flux. 

4. Фреймворк AngularJS та архітектура MVVM.  

Практичне  заняття 3.  Створення підсистем міграції моделей та 

адміністрування для Веб-систем - 1 год. 

1. Базова структура Веб-додатку.    

2. Активація додатків, розроблених у DJango 

3. Застосування міграцій. Синхронізація бази даних 

4. Налаштування адмін панелі DJango 

Практичне  заняття 4. HTML-шаблони та інформаційні маркери 

Веб-систем. – 1 год. 

1. Обробники, сконструйовані на основі базового класу.   

2. Створення Django – форм.    

3. Створення та обробка модельних форм. 

4. Створення шаблонних тегів та фільтрів.  

Практичне  заняття 5. Формування моделі користувачів соціальних 

мереж – 2 год.. 

1. Створення проекту соціальної мережі.  

2. Реєстрація та профілі користувачів. 

3. Аутентифікація через соціальні мережі.     

4. Парсинг інформації про користувачів.    

 Практичне заняття 6.  Асинхронне управління зображеннями в 

соціальних мережах  – 2 год. 

1. Створення моделі зображення. 

2. Використання зображень із інших сайтів. 

3. Створення обробника для зображення. 

Реалізація Ajax – запитів за допомогою jQuery.  

Практичне заняття 7.   Документація користувачів соціальних мереж 

– 2 год. 

1. Реалізація системи підписок. 

2. Створення шаблонів новинної стрічки.     

3. Використання сигналів Django.  

4. Рейтинг об’єктів у Redis. 
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Практичне заняття 8. Формування інтернет - магазинів та їх 

асинхронні функції – 2 год. 

1. Створення проекту. Додавання моделей каталога товарів. 

2. Формування кошика закупівель. 

3. Створення моделей замовлення та реєстрація на адмін панелі. 

4. Обробка замовлень покупців. 

Практичне заняття 9. Платіжні шлюзи та інтернаціоналізація 

інтернет-магазинів – 2 год. 

1. Підключення платіжного шлюзу.   

2. Тестування платежів. 

3. Створення моделей купонів.    

4. Підключення перекладів у проект. 

 

Практичне заняття 10. Створення платформи навчання онлайн – 2год. 

1. Створення моделей для курсів навчання.   

2. Моделі вмістимого курсів. 

3. Системи управління вмістом. 

4.  Суміші для обробників подій навчальних курсів. 

 

6. Комплексне практичне індивідуальне завдання. 
Виконання індивідуального завдання полягає у побудові проекту 

інформаційної системи відповідно до обраної теми.  

Комплексне практичне індивідуальне завдання (КПІЗ) виконується 

самостійно при консультуванні викладачем протягом вивчення дисципліни у 

відповідності до графіка навчального процесу.  

ІЗ виконується з метою закріплення, поглиблення й узагальнення знань, 

одержаних студентами за час навчання, та придбання практичних навичок їх 

застосування при розробці. При розробці студент повинен використовувати 

знання та вміння, набуті на заняттях і в ході самостійної роботи. Прийняті 

технічні та технологічні рішення повинні бути обґрунтовані.  

Для досягнення мети студент повинен виконати всі передбачені технологією 

етапи для кожного виду робіт. 

 

7. Самостійна робота 

Тематика 
К-сть 

годин 

Тема 1. Патерни проектування і розробки веб-додатків 

Вивчення лекційного матеріалу. Самостійне поглиблено вивчення 

питання «Встановлення і використання менеджерів пакетів npm, Bower, 

Composer»  

10 

Тема 2. Прототипування інтерфейсу програмного додатку 

Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до практичного заняття. Вибір 

тематики для прототипування проекту інформаційної системи у вибраній 

предметній галузі. 

10 

Тема 3. Створення підсистем міграції моделей та адміністрування для 

Веб-систем 

10 
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Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до практичного заняття. 

Самостійне поглиблено вивчення питання "Налаштування адмін панелі 

DJango." Виконання індивідуального завдання "Встановлення DJango. 

Створення Python-оточення."   

Тема 4. HTML-шаблони та інформаційні маркери Веб-систем 

Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до практичного заняття.  

Виконання індивідуального завдання "Створення Django – форм"  

10 

Тема 5. Формування моделі користувачів соціальних мереж  

Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до практичного заняття. 

Самостійне вивчення питань: Створення проекту соціальної мережі..  

Виконання індивідуального завдання " Створення обробника авторизації."  

10 

Тема 6. Асинхронне управління зображеннями в соціальних мережах   
Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до практичного заняття.  

Самостійне вивчення питання "Створення моделі зображення", 

Виконання індивідуального завдання "Реалізація Ajax – запитів за 

допомогою jQuery."  

10 

Тема 7. Документація користувачів соціальних мереж 

Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до практичного заняття.  

Самостійне вивчення питання "Обробник списку користувачів". Виконання 

індивідуального завдання " Створення шаблонів новинної стрічки " 

10 

Тема 8. Формування інтернет - магазинів та їх асинхронні функції 

Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до практичного заняття.  

Самостійне вивчення питання "Реєстрація моделей каталога на адмін 

панелі.", Виконання індивідуального завдання "Створення моделей 

замовлення та реєстрація на адмін панелі. " 

10 

Тема 9. Платіжні шлюзи та інтернаціоналізація інтернет-магазинів  

Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до практичного заняття.  

Самостійне вивчення питань "Інтеграція платіжного шлюзу в проект.". 

Виконання індивідуального завдання "Реалізація системи купонів. " 

10 

Тема 10. Створення платформи навчання онлайн 

Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до практичного заняття.  

Самостійне вивчення питання "Створення моделей для курсів навчання. ". 

Виконання індивідуального завдання "Набори форм для модулів курсів." 

11 

Тренінг 4 

Разом: 105 

 
 

 

8 Тренінг з дисципліни (4 год.) 

Виконання Комплексного практичного індивідуального завдання 

«Проектування веб додатків». Вибір  тематики проектованого додатку.  

Структурування функціоналу додатку.    Елементи інтерфейсу додатку 

 

9. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання 
- У процесі вивчення дисципліни «Технології швидкого проектування» 

використовуються наступні засоби оцінювання та методи демонстрування 

результатів навчання: 

  - поточне опитування; 

  - залікове модульне тестування та опитування; 
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 - оцінювання результатів КПІЗ; 

 - ректорська контрольна робота; 

  - залік; 

 

10. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю 

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни "Технології швидкого 

проектування" визначається як середньозважена величина, в залежності від 

питомої ваги кожної складової залікового кредиту:  

Заліковий 

модуль 1 

Заліковий 

модуль 2 (ректорська 

контрольна робота) 

Заліковий 

модуль 3 

(підсумкова оцінка 

за КПІЗ) 

Разом 

30% 40% 30% 100% 

тиждень  тиждень  тиждень   

 

 

11. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, 

використання яких передбачає навчальна дисципліна 

 

№ Найменування Номер теми 

1. Персональний комп’ютер 1-10 

2. Електронний варіант презентацій 1-10 

4. Використання програмного інструментарію Python 3, 

- пакет Django, 

Фреймворк JQuery. 

1-10 

5 Індивідуальні завдання для самостійного виконання 1-10 
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