
 
 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
(до 1000 друкованих знаків) 

Навчальна дисципліна "Об’єктне моделювання та проектування складних систем " є 

складовою частиною циклу дисциплін, які забезпечують підготовку магістрів за фахом 

“Інформаційні управляючі системи та технології”. 

Метою викладання дисципліни “Об’єктне моделювання та проектування складних 

систем” є ознайомлення студентів з сучасними методами проектування та моделювання 

складних систем, методологіями об’єктно-орієнтованого аналізу та проектування, 

методами реалізації об’єктного підходу в мовах програмування високого рівня для 

проектування та моделювання складних систем, компонентами об’єктного підходу до 

аналізу та проектування складних систем, сучасними засобами підтримки об’єктно-

орієнтованого підходу. Метою дисципліни є набуття студентами необхідних теоретичних 

знань і практичних умінь щодо об’єктно-орієнтованих підходів, технологій та засобів 

проектування та моделювання складних програмних систем. 

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 

• оволодіння термінологією та знаннями, що складають теоретичну основу 

об’єктного моделювання та об’єктно-орієнтованого проектування складних систем; 

• ознайомлення з принципами системного підходу до проектування складних 

об'єктів та систем; 

• ознайомлення з концепціями та методологіями об’єктно-орієнтованого 

проектування; 

• ознайомлення з основними фазами процесів моделювання та проектування; 

• оволодіння практичними навичками і теоретичними знаннями щодо використання 

об’єктно-орієнтованих засобів моделювання та проектування. 
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проектування. 

Представлення 

предметних 

областей 

    

Модульний контроль  

Модуль 2 

Тема 2. Методи 

об'єктного 

моделювання 
складних систем 

8/16  Здача 

лабораторної 

роботи 

 

Модульний контроль  

Всього за 1 семестр 70 

Екзамен    30 

Всього за курс 100 

 

 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 

відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин 

(наприклад, лікарняний). 

Політика щодо 

академічної 
доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені 

(в т.ч. із використанням мобільних девайсів). 

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із 

деканом факультету) 

 
 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Рейтинг здобувача 

вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів 

заліків 

екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно не зараховано 

 


