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Спеціальності 123 – Комп’ютерна інженерія. 

  

освітній рівень - другий (магістр). 

Метою курсу є формування базових знань з інформаційних технологій, 

розкриття основних теоретичних положень створення інформаційних та 

інтелектуальних систем та ознайомлення із сучасними підходами до 

вирішення даної проблеми. 

 

Тема 1. Поняття про інформацію та інформаційні системи. 

 Поняття інформації. Кількісні міри оцінки інформації.  

 Поняття про дані. Основні структури даних. 

 Поняття інформаційної системи. 

 Класифікація інформаційних систем.  

 Апаратні компоненти інформаційних систем. 

 Програмні компоненти інформаційних систем. 

 

Тема2. Методи створення інформаційних систем 

 Стадії і етапи життєвого циклу інформаційних систем. 

 Задачі операційної системи. 

 Багатозадачні та багатокористувальницькі операційні системи. 

 Файлові системи. 

 

Тема3. Технології та засоби для створення інформаційних систем  

 Розробка інформаційно-демонстраційних матеріалів. 

 Створення і публікація Web-сторінок у мережі. 

 Обслуговування контенту інформаційних систем. 

 Бази даних правової інформації. Бібліотечні системи. 

 Застосування мережних технологій в інформаційних системах. 

 



Дисципліна розрахована на один семестр 15 лекцій по 2 академічні 

години кожна та 3 лабораторних робіт по 5 академічні години кожна. Курс 

завершується екзаменом. 

 

Лектор та лабораторний практикум доцент Бриксін В.О.. 

 

Лекція 1.  Поняття інформації. Кількісні міри оцінки інформації. 

 

Лекція 2.  Поняття про дані. Основні структури даних. 

 

Лекція 3.  Поняття інформаційної системи. 

 

Лекція 4.  Класифікація інформаційних систем. 

 

Лекція 5.  Апаратні компоненти інформаційних систем. 

 

Лекція 6.  Програмні компоненти інформаційних систем. 

 

Лекція 7.  Стадії і етапи життєвого циклу інформаційних систем. 

 

Лекція 8.    Задачі операційної системи. 

 

Лекція 9.  Багатозадачні та багатокористувальницькі операційні системи. 

 

Лекція 10. Файлові системи. 

 

Лекція 11. Розробка інформаційно-демонстраційних матеріалів. 

 

Лекція 12. Створення і публікація Web-сторінок у мережі. 

 

Лекція 13. Обслуговування контенту інформаційних систем. 

 

Лекція 14. Бази даних правової інформації. Бібліотечні системи. 

 

Лекція 15. Застосування мережних технологій в інформаційних системах. 

 

 

Лабораторний практикум доцент Бриксін В.О.. 

 

Лабораторна робота 1. Постановка завдання розробки інформаційної 

системи. Створення моделі варіантів використання . 

 

Лабораторна робота2. Архітектурний аналіз інформаційної системи. 

Аналіз варіантів використання  



 

 

Лабораторна робота3. Проектування структури потоків управління 

інформаційною системою.  
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Студент отримує підсумкову оцінку по курсу за результатами 

модульного 1-го та 2-го контролю шляхом накопичення балів. Максимальна 

кількість балів, яку може отримати студент становить 100 (до 60 балів 

поточного контролю та до 40 балів тестування). Середнє арифметичне суми 

модульних оцінок складає підсумковий бал. Якщо студент не погоджується із 

запропонованими балами він може підвищити їх на екзамені, відповівши на 

питання екзаменаційного білету. 

Підсумкова оцінка по курсу виставляється за 100-бальною шкалою й 

складається: 

- Знання теоретичного матеріалу за результатами складання двох 

модульних тестів – 40 балів. 



- Знання теоретичного матеріалу за результатами докладів на теми 

пов'язані з темами поточних занять – 10 балів. 

- Присутність на лекціях та знання теоретичного матеріалу за 

результатами експрес опитувань перед лекціями по тематиці 

попередніх – 50 балів 

- Уміння застосувати знання на практиці й практичні навики за 

результатами виконання лабораторних робіт – 50 балів (Лабораторна 

робота  1 – 15 балів, Лабораторна робота 2 – 20 балів,Лабораторна 

робота 3 – 15 балів). Оцінка за лабораторну роботу складається: 

повнота та якість реалізації завдання 50% від загальної оцінки роботи; 

оформлення звіту 20%; аналіз отриманих результатів 30%.  


