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Результати навчання. Набуття та засвоєння ключових фахових 

компетентностей, теоретичних знань і практичних навичок, загальних 

методологічних основ, принципів, технологій, інструментальних засобів та 

стандартів побудови інформаційних систем в транспортній галузі. оволодіння 

основними поняттями проектування інформаційних систем; ознайомлення з 

новітніми інформаційними технологіями проектування інформаційних систем, 

набуття практичних навиків використання методів, засобів та технологій 

побудови сучасних інформаційних систем на транспорті. 

Зміст. Призначення, задачі, функції, класифікація  та вимоги до ІС.  Стандарти і 

методики проектування ІС та оформлення проектної документації.  Системний 

підхід до проектування ІС. Топології ІС та клієнт-серверна архітектура ІС. 

Системний та індуктивний підходи до проектування ІС. Структурна та 

об’єктно-орієнтована технологія проектування.  Інструментальні засоби 

проектування ІС. Моделі даних, моделі процесів та їх проектування з 

допомогою UML. Стандарти UML:статичні та динамічні діаграми.  Створення 

звітів з допомогою RPTwin. Проектування інтерфейсів інформаційних 

систем.  RAD-методологія та CASE-технологія створення й супроводу ІС. 

Технологія RUP. Технологія ARIS. Паттерн-технологія. Реінжиніринг ІС. 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси/засоби. 
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Заплановані навчальні заходи та методи викладання. Лекції, лабораторні  

роботи.  

Методи оцінювання:  
– поточний контроль (опитування, тестування, модульний контроль);

– підсумковий контроль (залік).

Мова навчання та викладання. Українська. 


