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ВСТУП 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Проектування 

інформаційних систем» є формування у майбутніх спеціалістів знань 

методології аналізу та проектування інформаційних систем за допомогою 

систем візуального об’єктного програмування. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є основи мови UML, 

загальна характеристика інструментарію IBM Rational Rose v7.0, діаграми 

концептуального, логічного і фізичного моделювання, а саме, діаграма 

варіантів виконання (use case diagram), діаграма класів (class diagram), діаграма 

кооперацій (collaboration diagram), діаграма послідовності (sequence diagram), 

діаграма станів (statechart diagram), діаграма діяльності (activity diagram), 

діаграма компонентів (component diagram), діаграма розгортання (deployment 

diagram). 

Отримані під час вивчення навчального курсу практичні знання і навички 

можуть бути успішно використані в подальшому під час виконання випускних 

робіт бакалаврів та дипломних проектів. Знання основ практичної роботи, що 

вивчаються, дозволить студентам самостійно використовувати цей CASE-засіб 

з метою автоматизації виконання всіх етапів концептуального, логічного і 

фізичного проектування під час розробки корпоративних інформаційних 

систем і програмних додатків. 

Метою курсового проекту є закріплення теоретичного матеріалу, 

розвитку навичок його практичного застосування, придбання навичок 

застосування чинних стандартів і керівних документів під час розробки 

технічної документації до проекту ІУС [1-9]. 

Міждисциплінарні зв’язки 

Навчальна дисципліна «Проектування інформаційних систем» базується 

на вивченні таких дисциплін: «Системний аналіз», «Технології комп’ютерного 

проектування», «Інтелектуальний аналіз даних», «Управління ІТ-проектами». 
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Забезпечує вивчення навчальних дисциплін комп’ютерного спрямування 

та підготовку студентів до вивчення базових фахових дисциплін, які будуть 

викладатися за їхніми напрямами підготовки. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми зі спеціальності 122  – 

«Комп’ютерні науки» студенти повинні 

знати: 

 склад систем візуального проектування;  

 зміст та галузі застосування основних методів візуального 

проектування; 

уміти: 

 вибирати і застосовувати адекватні й ефективні методики та системи 

проектування; 

 розробляти власні та супроводити готові проекти відповідно до цілей 

поставленого завдання та його особливостей. 
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1 ЗАВДАННЯ НА КУРСОВИЙ ПРОЕКТ 

Курсовий проект є самостійною роботою студента. За всі ухвалені в 

проекті рішення і правильність усіх даних несе відповідальність студент – 

автор курсового проекту. 

Тематика курсових проектів містить у собі окремі завдання, на прикладі 

яких студенти зможуть навчитися на практиці використовувати знання 

отримані на лекційних заняттях. Тема повинна передбачати розробку декількох 

основних проектних документів на систему. Тема повинна бути безпосередньо 

пов’язана з реальними завданнями, які розробляються в організаціях і на 

підприємствах або відповідати науковій тематиці кафедри та відповідати 

творчим можливостям автора, як з точки зору вибору певної задачі, так і 

характеру роботи. Після цього керівник видає студенту завдання на виконання 

курсового проекту.  

Основними завданнями курсового проекту є: 

– детальне опрацьовування загальносистемних рішень для окремих 

елементів системи, які розробляються; 

– розробка рішень з основних видів забезпечення (організаційного, 

інформаційного, математичного, програмного, технічного) системи, що 

розробляється; 

– придбання навичок розробки й оформлення проектної документації 

відповідно до вимог чинних державних стандартів. 

Завдання курсового проекту для студентів визначається індивідуально 

кожного року в межах тематики бакалаврської роботи. Приклад тем наведений 

у табл. 1.1. 

У випадку, якщо студент сам визначився з наочною галуззю (або вибрав 

об’єкт досліджень), то рекомендується формувати завдання на курсове 

проектування відповідно певній предметній галузі (вибраному об’єкту 

автоматизації). 
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Таблиця 1.1 – Приклади завдань на курсовий проект 

 Теми курсових проектів 

Проектування ІС «Автоматизоване робоче місце менеджера з продажу 

обладнання для обробки металу» 

Проектування ІС «Комплексний проект: система контролю та управління 

доступом для навчального закладу. 

Спеціальна частина: розробка інформаційного і програмного забезпечення» 

Проектування ІС «Система автоматизованої обробки наборів даних, які 

підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» 

Проектування ІС «Підсистема прогнозування та планування завантаженості 

адміністраторів центру надання адміністративних послуг» 

Проектування ІС «Розробка операторської системи управління даними вхідної 

та вихідної інформації» 

Проектування ІС «Автоматизоване робоче місце працівника міжнародного 

вантажного порту» 

Проектування ІС «Інформаційна система фірми з надання водолазних послуг» 

Проектування ІС «Розробка логічної моделі інформаційної системи медичного 

закладу» 

Проектування ІС «Інформаційна система для організації змагань з городкового 

спорту» 

Проектування ІС «Інформаційна система грумінг-салону» 

Проектування ІС «Інформаційна система  фірми з виготовлення 

металоконструкцій» 

Проектування ІС «Автоматизоване робоче місце менеджера туристичної 

агенції» 

Проектування ІС «Інформаційна система  ветеринарної клініки» 

Проектування ІС «Підсистема планування для підприємства з виготовлення 

дерев’яних меблів» 

Проектування ІС «Веб-базована система оформлення online замовлень у кав’ярні» 
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2 ЗМІСТ І ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 

2.1 Структура курсового проекту 

Курсовий проект являє собою пояснювальну записку, яка складається з 

текстової (теоретична частина, описи, розрахунки) і графічної частини (блок-

схеми алгоритмів). 

Пояснювальна записка є основним документом, що пред’являється 

студентом під час захисту. Вона повинна давати достатньо повне уявлення про 

об’єкт дослідження, принципи проектування ІУС. Зміст пояснювальної записки 

повинен повністю відповідати завданню на курсовий проект. 

Результати курсового проектування оформляються у вигляді 

пояснювальної записки, об’ємом 35 – 45 сторінок (з додатками не більше 60), 

до складу якої входить графічна частина. 

Матеріал пояснювальної записки та графічної частини повинен бути 

результатом самостійного творчого опрацьовування питань, сформульованих у 

завданні на курсове проектування. 

Рекомендована структура пояснювальної записки курсового проекту 

наведена у табл. 1. 

2.2 Зміст курсового проекту 

Зміст пояснювальної записки повинен повністю відповідати завданню на 

курсовий проект. Основну увагу необхідно приділити опису практичних або 

теоретичних результатів, отриманих під час виконання проекту. 

Пояснювальна записка виконується відповідно до вимог чинних 

стандартів [7, 8]. Вимоги до реферату визначаються ДСТУ 3008-95. 

Титульний лист містить інформацію про тему курсового проекту, його 

автора та керівника. Форма титульного листа наведена у додатку А. 

Завдання на курсовий проект містить назву проекту, прізвища автора і 
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керівника, основні початкові дані для його виконання. Указують також дату 

видачі завдання на курсовий проект і дату подання закінченого проекту, а 

також злагоджений календарний план виконання проекту. Форма листа-

завдання на курсовий проект наведена у додатку Б. Завдання підшивається до 

курсового проекту, коли його закінчено, та разом з ним подається до захисту. 

Реферат містить відомості про об’єм проекту, кількість таблиць, 

ілюстрацій, додатків, кількість джерел за переліком посилань, текст реферату, 

перелік ключових слів. Текст реферату повинен відображати об’єкт 

дослідження, мету проекту, метод дослідження (розв’язання задачі), отримані 

результати, їх практичну значущість і рекомендації щодо використання. 

 

Таблиця 2.1 – Структура пояснювальної записки курсового проекту 

Найменування розділів і підрозділів 

 

Кількість 

сторінок Титульний лист 

 

 

 

1 

 Завдання на курсовий проект (календарний план) 1,2 

 Реферат 

 

1 

 Зміст 

 

1–2 

 Перелік скорочень, умовних позначень, символів, 

одиниць і термінів 

 

1 

 

Вступ 

 

1–2 
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1. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА  

1.1 Опис організації як об’єкта управління 

1.2 Передпроектне обстеження об’єкта 

1.3 Моделювання предметної галузі 

2. ВІЗУАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ОБ’ЄКТА 

ПРОЕКТУВАННЯ 

2.1 Вибір методів та інструментів моделювання 

2.2 Розробка діаграми прецедентів 

2.3 Побудова діаграм класів 

2.4 Побудова діаграм кооперації 

 

2–3 

2–3 

3–4 

 

 

1–2 

2–3 

2–3 

2–3 

 

 

 

 

2.5 Побудова діаграм послідовності дій 

2.6 Побудова діаграм станів 

2.7 Побудова діаграм активності 

2.8 Побудова діаграм компонентів 

2.9 Побудова діаграми розгортання 

Висновки 

Перелік посилань  

Додатки 

 

2–3 

2–3 

2–3 

2–3 

2–3 

1 

1–2 

1–10 

 

 Усього: 

35 – 60  

 

Об’єм реферату не більше 500 слів. Перелік ключових слів містить від 6 

до 8 слів, записаних прописними буквами у називному відмінку у рядок через 

кому. Зразок листа реферату курсового проекту наведено у додатку В. 

У змісті повинні бути відображені розділи (підрозділи) проекту з 

указівкою їх заголовків і сторінок у тексті пояснювальної записки. 

У вступі стисло обумовлюють актуальність теми та завдання курсового 

проекту, мету проекту, галузь його застосування. 

Основна частина складається з розділів, у яких обумовлюється зміст 

вибраних рішень на всіх етапах розробки забезпечень інформаційних 

управляючих систем, а також функціональні завдання, які потрібно 
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автоматизувати. При цьому наводиться опис кожного етапу розробки 

забезпечень ІУС. 

У висновках указують ступінь повноти розв’язання поставленого 

завдання, наводять характеристику отриманих результатів (розроблених 

засобів автоматизації), оцінюють їх значущість і ефективність, перспективи 

використання, указують можливі напрями вдосконалення. 

У переліку посилань зазначають список літератури в послідовності її 

використання в проекті. У тексті пояснювальної записки повинні бути 

посилання на літературні джерела відповідно до їх позиції в списку. Список 

джерел виконується згідно з установленими правилами. 

У додатки потрібно включати допоміжні матеріали, необхідні для 

повноти викладу матеріалу пояснювальної записки, зображення блок-схем, 

ілюстрації допоміжного характеру. 

2.3 Вимоги щодо оформлення курсового проекту 

З усіх чотирьох боків аркуша мають бути залишені поля розміром  

20 мм, наповненість сторінки має становити 75 % від її загального обсягу. 

Текст виконують комп’ютерним способом, шрифтом гарнітурною Times 

New Roman, розміром 14 пунктів через півтора міжрядкових інтервала. 

Заголовок розділу, підрозділу від попереднього тексту відокремлюють трьома 

інтервалами. Відступ від назви підрозділу (пункту, підпункту) до наступного 

тексту повинен складати півтора інтервала. 

Назви розділів і підрозділів для зручності читання потрібно виділяти 

напівжирним шрифтом, а визначення понять у тексті та термінів – курсивом. 

Розділи повинні мати порядкову нумерацію в межах викладення суті 

змісту й позначатися арабськими цифрами без крапки. 

Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу. 

Номер підрозділу складається з номера розділу й порядкового номера 

підрозділу, відокремлених крапкою. Після номера підрозділу крапку не 



 14 

ставлять. 

Застосування такої системи нумерації відповідає вимогам ДСТУ 3008–95 

і спрощує обробку документів, уніфікує їх, оскільки дає можливість не вживати 

словесних найменувань і символів. 

Сторінки роботи нумерують арабськими цифрами. Нумерація 

починається з титульної сторінки та є наскрізною. На титульній сторінці, 

листку завдання та рефераті номер сторінки не зазначають. 

Для пояснення тексту, що викладається, допускається ілюструвати його 

графіками, діаграмами, схемами, кресленнями, фотознімками тощо. Ілюстрації, 

що уміщені у тексті, є рисунками. 

Виконання креслень і схем, які є ілюстраціями, має відповідати вимогам 

стандартів ЄСКД, діаграм і графіків – нормативному документу Р50-77. 

Написи на рисунку виконують креслярським шрифтом. 

Рисунки мають бути пронумеровані у межах розділу арабськими 

цифрами. Наприклад: Рисунок 1.1 – перший рисунок першого розділу. 

Запис розмішують під рисунком симетрично до тексту. Рисунок може 

мати найменування і пояснювальні дані (підрисунковий текст). 

Найменування має відображати зміст рисунка та бути коротким. Його 

розміщують після номера рисунка через тире і виконують малими літерами з 

першої великої. 

Для зручності зіставлення показників і наочності цифровий матеріал 

зазвичай оформляють у вигляді таблиць, що відповідають вимогам чинних 

нормативних документів (ДСТУ 1.5-93, ДСТУ 3008-95). 

Нумерують таблиці, якщо їх більше однієї в документі, арабськими 

цифрами. Система нумерації має бути індексаційною, тобто номер складається 

з номера розділу й порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою 

(наприклад, «Таблиця 1.3» – третя таблиця першого розділу). 

Слово «Таблиця» зазначають один раз зліва над першою частиною 

таблиці. Найменування таблиці записують після її номера через тире з великої 



 15 

літери. 

Назва таблиці визначає її тему й зміст і має бути точною, виразною, 

лаконічною та відповідати змісту таблиці. Якщо таблицю переносять на 

наступні сторінки, то назву не повторюють, а пишуть: «Продовження табл. 3» 

або «Закінчення табл. 2». Назву можна не давати, якщо таблиця не має 

самостійного значення, тобто потрібна під час читання основного тексту. У 

продовженні таблиці на наступних сторінках допускається заміна заголовків 

граф їх нумерацією арабськими цифрами. При цьому в головці таблиці 

необхідно подати нумерацію граф. Нумерація граф і рядків таблиці 

застосовується й тоді, коли на них треба робити посилання в тексті документа. 

Для розмежування рядків таблиці використовують горизонтальні та 

вертикальні лінії. Розділяти заголовки і підзаголовки боковика і граф 

діагональними лініями не допускається. 

Увесь текст таблиці має бути набрано через один інтервал шрифтом 

гарнітурною Times New Roman, розміром 14 пунктів. 

Заголовки граф наводять переважно в називному відмінку однини без 

довільного скорочення слів.  

Формули та рівняння розташовують безпосередньо після тексту, у якому 

вони згадуються, з нового рядка посередині сторінки. 

Під час написання формул необхідно дотримуватися нижчезазначених 

розмірів символів і стилів їх написання. 

Розміри: 

 
Звичайний 

Великий індекс 

Дрібний індекс 

Великий сивол 

Дрібний символ 
 

 

Формули і рівняння у рукописі (за винятком формул і рівнянь, наведених 

у додатках) слід нумерувати порядковою нумерацією в межах розділу. 
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Номер формули або рівняння складається з номера розділу і порядкового 

номера формули або рівняння, відокремлених крапкою, наприклад, формула 

(1.3) – третя формула першого розділу. 

Стилі: 

 

 
Стиль Шрифт Формат символів 

Напівжирний   Похилий 

Текст.................... 

Функція............... 

Мал.грецькі.........
.. 
Вел.грецькі..........
.. 
Символ................. 

Матриця-вектор... 

Числа.................... 

Мова: 

Стиль “Текст” 

Інші стилі 

Будь-який 

Будь-який 

Змінна.................. 

 

Номер формули або рівняння зазначають арабськими цифрами на рівні 

формули або рівняння в дужках у крайньому правому положенні на рядку.  

Пояснення позначень величин і числових коефіцієнтів, якщо вони не 

пояснені раніше у тексті, мають бути наведені безпосередньо під формулою з 

нового рядка зі слова «де» без двокрапки у тій послідовності, у якій вони 

наведені у формулі. Після формули перед словом «де» ставиться кома. 

Пояснення значення кожного символу та числового коефіцієнта слід подавати  

через крапку з комою, у рядок. 

Якщо необхідно навести числове значення величини, то його записують 

після розшифрування. 

Переносити формули чи рівняння на наступний рядок допускається 

тільки на знаках виконуваних операцій, повторюючи знак операції на початку 

наступного рядка. Коли переносять формули чи рівняння на знакові операції 

множення, застосовують знак «х». Формули, що йдуть одна за одною й не 

розділені текстом, відокремлюють комою. 

Порядок розміщення джерел у списку використовуваної літератури – за 
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абеткою або хронологією. Кожне джерело має свій порядковий номер, а весь 

список – єдину наскрізну нумерацію. 

Ілюстративний матеріал, таблиці, проміжні математичні доведення, 

формули і розрахунки, а також текст допоміжного характеру можуть бути 

оформлені як додатки. 

Додатки є продовженням документа і мають наскрізну нумерацію 

сторінок, спільну з документом. Кожний додаток має починатися з нової 

сторінки. Слово Додаток пишуть з правого боку рядка малими літерами з 

першої великої. Додатки послідовно позначають великими літерами 

українського алфавіту, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Переліки, 

примітки та посилання у тексті додатків оформлюють за загальними 

правилами. На всі додатки у тексті документа має бути посилання. 
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3 ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ВИКОНАННЯ ОКРЕМИХ РОЗДІЛІВ 

КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 

Кожний з етапів у свою чергу складається з множини взаємозв’язаних 

задач. Основним змістом першого етапу є формулювання призначення 

системи, що проектується та постановка мети, а також визначення завдань, які 

будуть автоматизуватися під час виконання курсового проекту. У зв’язку з цим 

потрібно почати із з’ясування (уточнення) основних понять і визначень, що 

зустрічаються в завданні до наявної предметної галузі. Для досягнення цієї 

мети можливо бути використана рекомендована література, інші джерела. 

Після цього потрібно провести обстеження об’єкта автоматизації та 

підготувати звіт з передпроектного обстеження. 

На етапі «Візуального моделювання об’єкту проектування» необхідно 

використання мови UML. Мова UML є загальноцільовою мовою візуального 

моделювання, яка розроблена для специфікації, візуалізації, проектування та 

документування компонентів програмного забезпечення, бізнес-процесів і 

інших систем. Мова UML є досить суворим і потужним засобом моделювання, 

яке може бути ефективно використано для побудови концептуальних, логічних 

і графічних моделей складних систем різного цільового призначення. Ця мова 

увібрала в себе найкращі якості та досвід методів програмної інженерії, які з 

успіхом використовувалися впродовж останніх років під час моделювання 

великих і складних систем. 

Під час написання курсового проекту нотації мови UML необхідно 

побудувати такі види канонічних діаграм: 

− варіантів використання (use case diagram); 

− класів (class diagram); 

− кооперації (collaboration diagram); 

− послідовності (sequence diagram); 

− станів (statechart diagram); 
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− діяльності (activity diagram); 

− компонентів (component diagram); 

− розгортання (deployment diagram). 

Кожна з цих діаграм деталізує і конкретизує різні уявлення про моделі 

складної системи в термінах мови UML. При цьому діаграма варіантів 

використання має найбільш загальну концептуальну модель складної системи, 

яка є вихідною для побудови всіх інших діаграм. Діаграма класів, за своєю 

суттю, логічна модель, що відображає статичні аспекти структурної побудови 

складної системи. 

Діаграми кооперації та послідовностей є різновидом логічної моделі, які 

відображають динамічні аспекти функціонування складної системи. Діаграми 

станів і діяльності призначені для моделювання поведінки системи. І, нарешті, 

діаграми компонентів і розгортання слугують для подання фізичних 

компонентів складної системи і тому належать до її фізичної моделі. 

 

ВИСНОВОК 
 

У процесі виконання курсового проекту закріплено знання теоретичного 

матеріалу, розвитку навичок його практичного застосування, придбано навички 

застосування чинних стандартів і керівних документів під час розробки 

технічної документації до проекту ІУС. 
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4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 

 

Курсовий проект оцінюється за чотирибальною системою, виходячи з 

рівня виконання проекту, змісту доповіді під час захисту та відповідей 

студента на запитання членів комісії. 

Оцінка «відмінно/95/А» ставиться, якщо проект виконано в повному 

обсязі без помилок, оформлено відповідно до чинних стандартів з оформлення 

подібних робіт та здано в установлений термін; під час захисту студент 

продемонстрував глибоке володіння теоретичним матеріалом, чітко та 

аргументовано відповів на поставлені запитання. 

Оцінка «добре/80/С» ставиться, якщо проект виконано в повному обсязі, 

здано в установлений термін, але в проекті є незначні помилки, що не 

впливають суттєво на кінцеві результати, або є незначні вади в оформленні 

проекту, деякі стилістичні та граматичні помилки; під час захисту студент 

продемонстрував добре володіння теоретичним матеріалом, відповів на 

поставлені запитання. 

Оцінка «задовільно/70/D» ставиться, якщо проект виконано в повному 

обсязі, здано в установлений термін, але в проекті є окремі помилки, що 

впливають на кінцеві результати, а також окремі вади в оформленні проекту, 

стилістичні та граматичні помилки; під час захисту студент продемонстрував 

володіння теоретичним матеріалом, але не дуже чітко та аргументовано 

відповів на поставлені запитання (або відповів не на всі запитання). 

Оцінка «незадовільно/40/FX» ставиться, якщо проект виконано в 

неповному обсязі, з грубими помилками без дотримання установлених вимог 

щодо оформлення подібних проектів. Такий проект до захисту не допускається 

і повертається студентові на доопрацювання. 
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створення автоматизованої системи. 
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Додаток А 
Зразок оформлення титульної сторінки 

 

Форма № Н-6.01у.1 
 

 

_____________________________________________________________________________ 
(повне найменування вищого навчального закладу) 

 

_____________________________________________________________________________ 
(повна назва кафедри) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ 

(РОБОТА) 
 

 

з ___________________________________________________________  
(назва дисципліни) 

на тему:_____________________________________________________  

____________________________________________________________ 

 

 

 
Студента(ки) _____ курсу ______ групи 

ступінь вищої освіти _________________ 
                                                                (бакалавр, магістр) 

спеціальність_______________________ 

освітня програма____________________ 

 __________________________________ 
(прізвище та ініціали) 

Керівник ___________________________ 

____________________________________ 
(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)    

 

Національна шкала ________________     

Кількість балів: __________Оцінка:  ЄКТС _____  

 

                                                                     Члени комісії          ________________  _________________ 
                                                                                                                                             (підпис)                        (ініціали та прізвище) 

                                                                                                      ________________  ___________________________ 

                                                                                                                                              (підпис)                        (ініціали та прізвище) 

                                                                                                                                ________________  ___________________________ 

                                                                                                                                              (підпис)                         (ініціали та прізвище) 
 

 

 

 

 

м. Кременчук  20 __рік 
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Додаток Б 

Зразок оформлення листа завдання 

Форма № Н-9.01у.2 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
 

 

Кафедра_______________________________________________________ 

Дисципліна_____________________________________________________  

Освітній ступінь _________________________________________________  

Спеціальність __________________________________________________  

Освітня програма ________________________________________________ 

Курс_________група___________________семестр___________________ 

 

З А В Д А Н Н Я  

на курсовий проект (роботу) студенту 

 

___________________________________________________________________ 

(прізвище, ім'я, по батькові) 

1. Тема роботи_______________________________________________________   

____________________________________________________________________ 

2. Термін здачі студентом 

роботи________________________________________ 

3. Вихідні дані до 

роботи_______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

4. Зміст розрахунково-пояснювальної роботи (перелік питань, що підлягають 

розробці)___________________________________________________________

_ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

5. Перелік графічного 

матеріалу_________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

6. Дата видачі завдання________________________________________________  



КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Назва етапів курсової 

роботи 

Терміни 

виконання 

етапів 

роботи 

Вказівки та 

зауваження 

викладача (з 

вказанням 

дати 

консультації) 

Оцінювання етапів 

роботи 

за націо-

нальною 

шкалою 

за 

шкалою  

ЄКТС 

кількість 

балів 

 Етап 1    

     

 Етап 2    

     

 Етап 3    

     

 ….    

    (Усього балів 

не більше 60) 

     

 Захист   (не більше 40) 

 Разом   …. 

 

 

 

 

 

 

Студент(ка)____________________ 
                                      (підпис)          

 

 

Керівник  _____________________    ______________________________  
                                     (підпис)                                      (ініціали та прізвище) 

 

________________________20   р. 

 

 



Додаток В 

Оформлення переліку посилань 

 

Книга одного автора 

Каламбет С. В. Податковий потенціал : теорія, практика, управління / 

С. В. Каламбет. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2001. – 303 с. 

 

Монографії 

Шейко В. М. Історія української культури : моногр. / В. М. Шейко ; Харк. 

держ. акад. культури. – Харків, 2001. – 399 с. 

 

Підручники і навчальні посібники 

Романець В. А. Психологія творчості : навч. посібник для студ. вищ. 

навч. закладів / В. А. Романець. – 2-ге вид., допов. – Київ : Либідь, 2001. – 286 

с. 

 

Книга двох авторів 

Шульженко Ф. П. Історія політичних і правових вчень : посібник / 

Ф. П. Шульженко, Т. Г. Андрусяк. – 2-ге вид., стер. – Київ : Юрінком Інтер, 

2001. – 301 с. 

 

Книга  трьох авторів 

Юрій С. І. Антологія бюджетного механізму / С. І. Юрій, 

В. Г. Демянишин, Я. М. Буздуган. – Тернопіль : Екон. думка, 2001. – 250 с. 

 

Книга чотирьох авторів 

Теорія статистики : навч. посібник для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / 

П. Г. Вашків,  П. І.  Пастер,  В. П.  Сторожук, Є. І. Ткач. – Київ : Либідь, 2001. – 

319 с. 
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Книга п’яти і більше авторів 

Современная экономика. Лекцион. курс : многоуровневое учебное 

пособие / О. Германова, Л. Еременко, Т. Игнатова и др. – 3-е изд., доп. – 

Ростов-н/Д : Феникс, 2001. – 544 с. 

 

Книга з тематичним заголовком (тематичні збірники) 

Законодавство України про сім’ю : 36. законодав. актів за станом на 20 

квіт. 2001 р. – Київ : Парламент, 2001. – 135 с. 

 

Матеріали конференцій, нарад, семінарів 

Актуальні  проблеми  підготовки  фахівців  з  митної  справи  :  матеріали  

наук.-метод. конф., м. Дніпропетровськ, 23–24 листопада 2000 р. / Акад. митної 

служби України. – Дніпропетровськ, 2001. – 222 с. 

 

Багатотомні видання 

Энциклопедия кибернетики : в 2 т. / отв. ред. И. М. Глушков. – Киев : 

Укр. сов. энцикл., 1974. 

 

Окремий том багатотомного видання 

Кучеренко Н. П. Курс налогового права : Особенная часть : в 6 т. / 

Н. П. Кучеренко. – Харьков : Право, 2002. – Т. 4 : Косвенные налоги. – 2007. – 

534 с. 

 

Статті  зі  збірника 

Куденко Н. В. Маркетингові цілі фірми / Н. В. Куденко // Маркетинг : 

теорія і практика : 36. наук. пр. / Східноукр. держ. ун-т. – Луганськ, 1999. – 

Вип. 4. – С. 125–132. 
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Із журналу 

Астахова, В. І. Державні і недержавні вузи в системі освіти / 

В. І. Астахова // Економіка і упр. – 1999. – № 3. – С. 29–32. 

 

З газети 

Макаренко, Н. І  небо – до Зірок : Україна – космічна держава / 

Н. Макаренко // Молодь України. – 2002. – 14 бер. – С. 3. 

 

Дисертації 

Гринькова В. М. Формування педагогічної культури майбутнього вчителя 

(теоретичний та методичний аспекти) : дис. … доктора пед. наук : 13.00.04 / 

Валентина Миколаївна Гринькова. – Київ, 2001. – 485 с. 

 

Автореферати 

Новосад І. Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих 

органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. техн. наук : спец. 05.02.08 «Технологія машинобудування» / І. Я. 

Новосад. – Тернопіль, 2007. – 20 с. 

 

Патент, стандарт 

Патент України 43349 МІЖ 7 В01 Д17/02. роздільник незмішуваних 

рідин / В. В. Перелітько, О. І. Купрін, Л. М. Мамаєв; опубл. 17.12.2001, Бюл. № 

11 (кн. 1). 

 

Електронні ресурси 

Каталог дисертацій [Електронний ресурс] : база даних / Нац. б-ка 

України ім. В. І. Вернадського. – Електрон. дані. – Київ, 1998. – Режим доступу 

: http://www.nbuv.gov.ua/db/dis.html 

http://www.nbuv.gov.ua/db/dis.html
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Додаток Г 

Зразок оформлення малої рамки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Змн. Арк. № докум. Підпис Дат
а 

Арк. 

 122 –КР.2018.03.000 ПЗ 
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Додаток Д 

Зразок оформлення великої рамки 

 

 

 

 

 

 

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата

а Арк. 

1 

122 – КР.2018.03.000 ПЗ 

 Розроб.  

 Перевір. Оксанич І.Г. 

   

 Н. Контр. Коваль С.С. 

 Затверд. Оксанич А.П. 

Проектування ІС «Розробка логічної 
моделі інформаційної системи 

медичного закладу»  
 

Пояснювальна записка 

Літ. Аркушів 

46 

КрНУ Кафедра ІУС 
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Методичні вказівки щодо виконання курсового проекту з навчальної 

дисципліни «Проектування інформаційних систем» для студентів усіх форм 

навчання зі спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки» освітнього ступеня 

«Бакалавр» 

 

 

 

Укладачі  к. т. н., доц. І. Г. Оксанич,  

к. т. н., старш. викл. С. С. Коваль,  

к. т. н., старш. викл. Н. В. Рилова 

 

 

Відповідальний за випуск старш. викл. кафедри ІУС Т. В. Горлова 

 

 

 

 

 

 

Підп. до др. ______________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія. 

Ум. друк. арк. ____ Наклад _______ прим. Зам. №___________ Безкоштовно. 

 

 

 

 

Видавничий відділ 

Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського 

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600 


