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ВИТЯГ З НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ 2020-2025 рр. 
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Обсяг годин Кількість 
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 у тому числі 

Л Лр Пз КП КР РГР Роб 

122 Комп`ютерні науки (Управління 

проєктами) 
3 90 28 12 10 6    1 Залік 2  

073 Менеджмент (Управління проєктами)  3 90 28 12 10 6    1 залік 2  
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ОР магістр Форма навчання:                             ЗАОЧНА 
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Л Лр Пз КП КР РГР Роб 

122 Комп`ютерні науки (Управління 

проєктами) 
3 90 16 2 10 4    1 Залік 2  

073 Менеджмент (Управління проєктами)  3 90 16 2 10 4    1 Залік 2  
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Навчальна робоча програма дисципліни розроблена у відповідності із 

освітньо-професійною програмою «Управління проєктами» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» 

галузі знань 12 «Інформаційні технології», затвердженою Вченою радою КНУБА, 

протокол №31 від 21.02.2020 р. 

Номери результатів навчання, загальних та фахових компетенцій 

співпадають із номерами, що зазначені у ОПП. 

Номер навчальної дисципліни: 

▪ ОК2 – обов’язковий компонент освітньо-професійної програми. 

 

 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета викладання дисципліни. Метою викладання дисципліни є системне 

викладення принципів організації та побудови сучасних баз даних, які утворюють 

інформаційні підсистеми управління проєктами. Вивчення основних понять та 

методології інформаційного опису об'єктів управління, знайомство та 

використання сучасних інформаційних технологій для розробки інформаційного 

забезпечення процесу управління проєктом, розробки структур даних є основним 

предметом цієї дисципліни. 

Завдання дисципліни. Надати слухачам знання з сучасних інформаційних 

систем, що є інформаційним забезпеченням управління проєктами. Навчити 

кваліфіковано й адекватно користуватися основними сучасними комп'ютерними 

інформаційними технологіями, методами наповнення та ведення баз даних, банків 

даних та баз знань. Навчити кваліфіковано користуватися сучасними СУБД на 

прикладі MS Access. Привити навички використання результатів обробки 

інформації для ефективного управління проєктами. 
 

Зміст підготовки з дисципліни у термінах результатів навчання (РН). 

РН 02. Використовувати базові знання, інформаційне, програмне та технічне 

забезпечення, а також сучасні підходи і стандарти автоматизації підприємства та 

норм певної прикладної області для управління проєктом. 

РН 05. Використовувати методи проведення проєктного аналізу та 

формулювання вимог, розроблення моделей вимог до проєктів, розроблення 

проєктів інформаційних систем та програмного забезпечення, забезпечення 

розроблення методичних та робочих програм щодо проведення сертифікації та 

ліцензування результатів проєктів. 

РН 06. Проводити розробки планів управління проєктами, формулювання та 

коригування вимог до проєкту, розроблення планів управління строками, якістю, 

вартістю, вміти визначати вимоги до комунікацій та розробляти плани управління 

комунікаціями проєкту. 

РН 08. Використовувати можливості керувати розробленням програмних 

систем, використовувати програмні засоби та технології для управління проєктами. 

РН 10. Використовувати методи побудови моделей інформаційних потоків, 

проєктування сховищ і просторів даних, бази знань, використовувати діаграмну 

техніку і стандарти розроблення інформаційних систем. 
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РН 17. Демонструвати навичками в області управління вимогами в проєктах, 

проведення стратегічного аналізу, управління якістю та вартістю в проєктах. 
 

Перелік компетенцій, що формуються після успішного опанування 

навчальної дисципліни. 

ЗК 01. Здатність застосовувати навички аналітичного та критичного 

мислення для вирішення проблем у сфері інформаційних систем та технологій, у 

тому числі в умовах неповної / недостатньої інформації та суперечливих вимог. 

ЗК 02. Здатність ефективно спілкуватись та співпрацювати з колегами в 

мультидисциплінарних та мультикультурних командах, кінцевими користувачами 

чи керівництвом, переконливо висловлювати свої думки щодо поточних чи 

майбутніх завдань, як письмово, так і усно. 

ЗК 05. Здатність аналізувати великі масиви інформації для прийняття 

обґрунтованих управлінських рішень щодо ведення бізнесу. 

СК 05. Здатність визначати психотип особистості, визначати ролі команди 

управління проєктом, формувати команду управління проєктом, здійснювати 

управління командою проєкту, мотивувати членів команди проєкту, презентувати 

та публічно виступати перед зацікавленими сторонами проєкту, проводити наради 

та перемовини з учасниками проєкту, управляти конфліктами в проєкті, розвивати 

команду управління проєктом. 

СК 07. Здатність будувати структурні моделі складних систем при 

управлінні змістом проєкту, досліджувати їх для побудови техніко-економічного 

обґрунтування проєктів, формувати перелік цілей та вимог до проєктів створення 

інформаційних систем. 

СК 14. Здатність використовувати методи, поняття та категорії системного 

аналізу, формалізовані процедури й алгоритми системного аналізу, проводити 

класифікацію моделей за ціллю моделювання, використовувати засоби побудови 

моделей, формувати перелік стратегічних рішень в проєктах, використовувати 

методи аналізу проєктних рішень, евристичні методи обґрунтування та прийняття 

рішень в проєктах, проводити визначення цілей проєкту на основі системного 

аналізу, розроблювати характеристики елементів системи проєктної діяльності, 

визначати властивості систем, застосовувати засоби побудови моделей, 

використовувати методи аналізу та синтезу у системному аналізі, застосовувати 

методи декомпозиції та агрегації, використовувати процедуру декомпозиції та 

алгоритм декомпозиції, будувати матриці управлінських рішень в проєктах, 

застосовувати процесний підхід до формування моделей прийняття рішень, 

використовувати евристичні методи обґрунтування та прийняття рішень в 

проєктах, використовувати інформаційні технології підтримки та прийняття 

управлінських рішень в проєктах. 
 

Компетенції студентів, що формуються в результаті засвоєння дисципліни 

Код Зміст Результати навчання 

Загальні компетентності 

ЗК 01 Здатність застосовувати навички 

аналітичного та критичного мислення 

для вирішення проблем у сфері 

Знати. Архітектуру інформаційних технологій 

організацій із застосуванням серверів баз даних. 

Основні функції та можливості серверів та 



5 

інформаційних систем та технологій, 

у тому числі в умовах неповної / 

недостатньої інформації та 

суперечливих вимог 

систем управління базами даних. Методи та 

етапи розробки проєктів схем баз даних. 

Вміти. Використовувати системи управління 

базами даних, зокрема MS Access для реалізації 

БнД. Вміти встановлювати сервери БД на 

прикладі SQL Server Express. Проводити аналіз 

та застосовувати відповідні методи розробки 

проєктів схем баз даних. 

ЗК 02 Здатність ефективно спілкуватись та 

співпрацювати з колегами в 

мультидисциплінарних та 

мультикультурних командах, 

кінцевими користувачами чи 

керівництвом, переконливо 

висловлювати свої думки щодо 

поточних чи майбутніх завдань, як 

письмово, так і усно 

Знати. Типові ролі в програмних проєктах та 

методи вирішення задач в групі. Техніки 

презентації та обґрунтування ідей в групі. 

Вміти. Виконувати різні ролі в програмних 

проєктах, зокрема розробки баз даних. 

Відстоювати різні позиції з урахуванням ролі в 

проєкті. 

ЗК 05 

Здатність аналізувати великі масиви 

інформації для прийняття 

обґрунтованих управлінських рішень 

щодо ведення бізнесу 

Знати. Методи аналізу та проєктування баз 

даних організації. Зв'язок реалізації баз даних та 

знань зі стратегією організації, її цілями та 

місією. 

Вміти. Перетворювати «організаційну» 

інформацію у дані та бази даних. Визначати дані, 

що можуть бути використані щодо формування 

показників індикаторів стратегії організації. 

Спеціальні компетентності 

СК 05 Здатність визначати ролі команди 

управління проєктом, формувати 

команду управління проєктом,  

презентувати та публічно виступати 

перед зацікавленими сторонами 

проєкту, проводити наради та 

перемовини з учасниками проєкту. 

Знати. Типові ролі в програмних проєктах та 

методи вирішення задач в групі. Техніки 

презентації та обґрунтування ідей в групі. 

Вміти. Виконувати різні ролі в програмних 

проєктах, зокрема розробки баз даних. 

Відстоювати різні позиції з урахуванням ролі в 

проєкті. 

СК 07 Здатність будувати структурні моделі 

складних систем при управлінні 

змістом проєкту, досліджувати їх для 

побудови техніко-економічного 

обґрунтування проєктів, формувати 

перелік цілей та вимог до проєктів 

створення інформаційних систем 

Знати. Архітектуру інформаційних систем 

організації. Основні типи, принципи та функції 

інформаційних систем та функціональних 

підсистем організації. 

Вміти. Будувати моделі архітектури 

інформаційних систем та функціональних 

підсистем організації. 

СК 14 Здатність використовувати методи та 

поняття та категорій системного 

аналізу, формалізовані процедури й 

алгоритми системного аналізу,  

використовувати засоби побудови 

моделей, визначати властивості 

систем, застосовувати методи 

декомпозиції та агрегації, використо-

вувати процедуру декомпозиції та 

алгоритм декомпозиції. 

Знати. Методи моделювання даних щодо їх 

структуризації та використання у базах даних. 

Методи опису дій користувачів щодо 

проєктування інтерфейсу банків даних. 

Вміти. Розробляти проєкти схем баз даних 

методом нормалізації. Розробляти історії 

користувачів банків даних. 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Модуль 1. 

Організація баз та банків даних. 

Змістовний модуль 1.1 

Принципи та організація баз даних. 

Тема 01. Предмет та зміст дисципліни. Основні поняття. 
Поняття інформація, дані, знання. Архітектура баз і банків даних в історичному аспекті. 

Дореляційні підходи до організації баз даних. Файлові, ієрархічні, мережеві бази даних. 

Особливості реалізації та використання. 

Тема 02. Реляційна модель даних. Фундаментальні властивості. Типи даних. 
Визначення реляційної моделі даних. Фундаментальні властивості відношень. Типи 

даних в реляційних базах даних. Умови цілісності РБД. 

Тема 03. Концептуальне та логічне проєктування реляційних баз даних. 
Основні кроки розробки РБД. Розробка баз даних методами зверху-донизу та знизу-

вгору. Визначення набору сутностей бази даних методом нормалізації схем відношень. 

Проєктування зв’язків між об’єктами бази даних. 

Змістовний модуль 1.2. 

Архітектура корпоративних мереж. Управління розробкою БнД. 

Тема 04. Корпоративні мережі з використанням баз даних. 
Архітектура корпоративних мереж із використанням різних концептів. Особливості 

використання серверів баз даних, приклади. Ролі в корпоративних мережах, що 

пов’язані з  

Тема 05. Життєві цикли створення інформаційних систем. 
Управлінські підходи до розробки та впровадження інформаційних технологій. 

Водоспадна модель. V-подібна модель. Ітераційна та інкрементальна модель розробки.  

Тема 06. Організаційні аспекти проєктування та управління розробкою БнД. 
Базові ролі в командах розробки. Реалізація проєкту розробки в середовищі MS Project.  

Модуль 2. 

Проєкт розробки банку даних 

Змістовний модуль 2.1. 

Навички з планування та моніторингу робіт з розробки банку даних  
Практичне заняття 01. Проєктування схеми бази даних. 

Проєктування схеми бази даних визначеної предметної галузі. Нормалізація сутностей 

до 3НФ. Визначення типів даних таблиць та зв’язків між ними. 

Практичне заняття 02. Проєкт розробки банку даних. 
Створення плану проєкту розробки бази даних у середовищі MS Project. Визначення 

етапів та технології виконання робіт проєкту. Визначення ресурсів та ролей в проєкті. 

Розрахунок тривалості та витрат на розробку банку даних. 

Практичне заняття 03. Розробка презентації проєкту банку даних. 
Визначення ключових даних для формування презентації проєкту для замовника банку 

даних. Формування слайдів та презентація проєкту. 

Змістовний модуль 2.2. 

Надання навичок роботи з системою управління базами даних 
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Лабораторне заняття 01. Основи роботи з MS Access. 
Характеристика, призначення та основні функції СУБД Ассеss. Робота з таблицями 

бази даних. Реалізація схеми бази даних. Зв’язки із забезпеченням цілісності даних. 

Лабораторне заняття 02-03. Запити в MS Access. 
Характеристика, типи та створення запитів в БД. Визначення типових запитів до бази 

даних. Прості та складні запити. Використання операторів та функцій в запитах. 

Створення запитів на вибірку даних, оновлення, видалення та додавання даних 

(створення таблиці). 

Лабораторне заняття 04. Розробка форм введення та аналізу в банку даних. 
Діалогові форми банку даних. Структура та види форм. Форми для перегляду та 

редагування даних. Об’єкти управління у формах. Створення кнопок, вкладок, полів, 

списків, підпорядкованих форм та інших елементів управління. 

Лабораторне заняття 05. Організація звітів у базі даних. 
Створення звітів користувача банку даних. Типи та структура звітів. Елементи 

управління, що використовують у звітах. Сортування та групування у звітах. 

Використання спеціальних операторів у запитах, що спрощують групування та аналіз 

даних. 

 
Індивідуальне завдання. 

Розробка банку даних користувачів заданої предметної області разом з формуванням 

плану управління проєктом, що включає: 

- Формулювання та вибір основних концептів предметної області функціонування 

банку даних в залежності від вимог зацікавленої сторони. 

- Логічне проєктування бази даних. 

- Проєктування типових запитів до бази даних з використанням різних умов та функцій. 

- Проєктування історій користувачів банку даних для реалізації форм та звітів. 

- Формування команди розробки банку даних. Визначення ЖЦ створення БнД. 

- Створення проєкту виконання БнД (на вибір – Project, Primavera, Scrum тощо) та його 

презентації. 

 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

Контрольні заходи передбачають проведення поточного та підсумкового 

контролю. Поточний контроль здійснюється під час практичних та лабораторних 

занять передбачених робочою програмою. Засоби контролю – виконання 

студентами письмового завдання з проєктування схеми бази даних; виконання 

лабораторних робіт. Підсумковий контроль (залік) здійснюється на основі захисту 

індивідуального завдання та успішної відповіді на питання заліку. 

 

Розподіл балів для дисципліни з формою контролю залік 
Поточне оцінювання 

Підсумковий 

контроль (залік) 

Сума 

 Модуль № 1 Модуль № 2 

25 50 25 100 
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Організація баз даних – К.: КНУБА, 2010. – 56с. 
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