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І. Загальні відомості 

Дисципліна ”Сучасні засоби підтримки життєвого циклу 
інформаційних систем” – це одна з актуальних складових частин підготовки 
фахівців за напрямом ”Комп’ютерні науки”.  

В структурно-логічній схемі навчання зазначена дисципліна 
розташована в 10  семестрі, тобто тоді, коли студенти прослухали курси 
“Технологія програмування та створення програмних продуктів”, 
”Системний аналіз та проектування комп’ютерних інформаційних систем”, 
”Проектування систем з розподіленими БД”. 

До складу дисципліни входить модуль НП-08 „Сучасні засоби 
підтримки життєвого циклу інформаційних систем”  обсягом 5,5 кредитів 
ECTS. 
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10 НП-08 4,5/162 18/2  36/2 108 1  іспит 
 

ІІІ. Мета і завдання модуля (дисципліни) 

Мета модуля: вивчення і практичне засвоєння сучасних мовних, 
програмно-технологічних засобів проектування і розробки інформаційних 
систем. 



Завдання модуля: навчити студента проектувати і реалізовувати 
інформаційні системи на основі сучасних тенденцій щодо побудови 
графічного інтерфейсу користувача, доступу до даних, архітектур 
обчислювальних систем. 

 Викладений матеріал та отримані знання можуть бути використані 
при розробці програмного продукту для переддипломної практики та при 
виконанні дипломної (магістерської) роботи. 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен ЗНАТИ: 

 сучасні засоби проектування інформаційних систем; 
 сучасні засоби і технології розробки інформаційних систем. 
 методи використання і створення керуючих процесів на базі 

технології робочих потоків. 
В результаті вивчення дисципліни студент повинен ВМІТИ: 
 використовувати сучасне програмне забезпечення для проектування 

і розробки програмних додатків; 
 створювати інтерфейси користувача за допомогою мови XAML; 
 створювати насичені інтернет-додатки за допомогою технології 

Silverlight; 
 використовувати мову структурованих запитів для доступу до 

даних; 
 розробляти розподілені системи обробки інформації на основі 

сервіс-орієнтованого підходу, використовуючи технологію WCF; 
 створювати послідовний керуючий процес та машину станів. 

 

IV. Зміст кредитного модуля 

Розділ 1. Windows Presentation Foundation. 

Назва та шифр змістовних модулів ОПП 

ПФ.Е.33.ПР.Р.04.01 – Розробка інтерфейсу користувача 

Тема 1.1 Основи технології Windows Presentation Foundation. 

 Мова XAML. Засоби розробки: Expression Blend та Visual Studio. 

Модель додатків. Огляд елементів керування. Способи зміни зовнішнього 

вигляду та поведінки елементів керування: стилі та шаблони. 

 



Тема 1.2 Робота з даними в WPF. 

 Властивості та атрибути. Залежні властивості. Маршрутизовані події. 

Ресурси. Прив’язка даних. Типи прив’язки.  

 

Розділ 2. Спеціальні мови програмування в MS Visual Studio 2008. 

Назва та шифр змістовних модулів ОПП 

ПФ.Е.29.ПР.Р.01.01 - Розробка запитів  та їх оптимізація 

ПФ.Е.28.ПР.Р.04.01 – Сортування, фільтрація, пошук даних в базі даних. 

Тема 2 Мова LINQ. Стандартні операції запитів. 

Синтаксис LINQ-запиту. Оператори проекції, обмеження, сортування, 

групування, агрегації, перетворення. Використання лямбда-виразів. 

Розділ 3. Технологія Silverlight. 

Назва та шифр змістовних модулів ОПП 

ПФ.Е.33.ПР.Р.04.01 – Розробка інтерфейсу користувача 

ПФ.Е.25.ЗР.Р.01.02 - Розробка WEB - застосувань 
Тема 3.1 Основи Silverlight.  

Елемент керування браузера Silverlight. Властивості та методи. 

Тема 3.2  Графіка в Silverlight. 

Графічні фігури. Графічні перетворення. Анімація в Silverlight.Типи анімації. 

Типи інтерполяції. Способи опису анімації. 

Розділ 4. Windows Communication Foundation 

Назва та шифр змістовних модулів ОПП 

ПФ.Д.01.ПР.Р.03.02 – Програмування обміну даними та зв’язку. 

Тема 4.1  Основні поняття WCF. 

Вступ до SOA і WCF. Сервіс-орієнтованість. Зразки обміну повідомленнями. 

Топології. Хореографії. 

Тема 4.2 Базові типи WCF. 

Повідомлення. Канали. Менеджери каналів. Компоновки. Контракти. 

Диспетчери і клієнти. 

Розділ 5. Windows Workflow Foundation. 



Назва та шифр змістовних модулів ОПП 

ПФ.Д.03.ПП.Р.03.01 – Інтеграція прикладного програмного забезпечення у 

інформаційну систему. 

Тема 5.1 Технологія WWF. 

Архітектура WWF. Базові концепції  WWF. Послідовний процес Sequential 

Workflow. Машина станів State-Machine Workflow. Діаграма станів. Процес 

керований правилами Rules-driven Workflow. 

Тема 5.2 Технологія створення WF-додатків 

Дії. Передача параметрів робочому потоку. Повернення результату із 

робочого потоку. Прив’язка параметрів до дій. 

ПРИБЛИЗНИЙ ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

Мета циклу лабораторних робіт полягає в тому, щоб студенти 

отримали практичні навички у розробці  

Лабораторна робота 1. Створення WPF-додатку 

Лабораторна робота 2. Створення WPF-додатку для роботи з даними 

Лабораторна робота 3. Створення Silverlight-додатку з елементами 

управління  

Лабораторна робота 4. Створення Silverlight-додатку для роботи з 

даними 

Лабораторна робота 5. Створення Silverlight-додатку для відображення 

анімації 

Лабораторна робота 6. Розробка простого WCF сервісу 

Лабораторна робота 7. Створення WF-додатку із застосуванням 
послідовних процесів 

Лабораторна робота 8. Створення WF-додатку із застосуванням 
кінцевих автоматів 

 

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 

Вивчення дисципліни передбачає велику інтенсивність самостійної 

роботи. Виконання лабораторних робіт спирається на використання 



середовища візуального проектування програмних засобів Microsoft Visual 

Studio 2008.  

Перевірка результатів виконання має за головну мету продовження 

процесу вивчення матеріалу з поясненням труднощів, що виникають в ході 

СРС. 

Додаткове індивідуальне консультування проводиться один раз на 

тиждень за графіком.   

Основна література 

1. Метью Мак-Дональд. WPF: Windows Presentation Foundation в .NET  3.5 с 

примерами на C# 2008 для проффесионалов. 2-е издание: Пер. с англ. – М.: 

ООО “И.Д. Вильямс”, 2008. – 928 с.: ил. – Парал. тит. англ. 

2. Джозеф С. Раттц мл. Язык интегрированных запросов в C# 2008 для 

профессионалов.: Пер. с англ. – М.: ООО “И.Д. Вильямс”, 2008. – 560 с.: ил. – 

Парал. тит. англ. 

3. Лоуренс Морони. Введение в Microsoft Silverlight 3. - Microsoft Press. – 

2009 

4. Стив Резник, Ричард Крейн, Крис Боуэн. Основы Windows Communication 

Foundation для .NET Framework 3.5: Пер. с англ. Слинкина А. А. – М.: ДМК 

Пресс, 2008. – 480 с.: ил. 

5. Д. Шукла, Б. Шмидт. Основы Windows Workflow Foundation. Пер. с англ. 

А. Слинкина. – М.: ДМК Пресс, 2008. – 352 с.: ил.  

 

VI. Мова 

Викладання можливе українською або російською мовами. 

VII. Характеристика індивідуальних завдань 

Як семестрове індивідуальне завдання  передбачена модульна 

контрольна робота, метою якої є перевірка та удосканалення засвоєння 

матеріалу. Модульна контрольна проводиться протягом 2 годин за рахунок 

лабораторного заняття. 



VIII. Методика оцінювання 

1. Оцінка з кредитного модуля виставляється за багатобальною 

системою, з подальшим перерахуванням у 4-бальну. 

2. Максимальна кількість балів з дорівнює 100. 

3. Нарахування балів по окремих видах робіт: 

 Рейтинг студента  з кредитного модуля складається з 100 балів, яків він 

отримав за: 

1. виконання лабораторних робіт; 

2. написання контрольної роботи (МКР); 

3. складання іспиту. 

Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання 

 

1.Виконання лабораторних робіт 

Оцінюються 8 робіт, передбачених робочою програмою. Максимальний 

ваговий бал – 88=64 бали. 

Оцінювання лабораторних робіт: 

- Якщо робота виконана невчасно знімається 10-30% від 

максимальної кількості балів (кількість процентів залежить від терміну 

запізнення). 

- Якщо робота виконана не самостійно та простежується не 

індивідуальне виконання то знімається 50% від максимальної кількості балів 

- Якщо в програмі не витримані основні правила створення 

програмних продуктів (модульність, дружній інтерфейс, наявність 

коментарів та т.п.) знімається 5%. 

 

2.Модульний контроль 

На одному з лабораторних занять проводиться модульна контрольна робота:  

Максимальний ваговий бал – 6. 

Оцінювання модульної контрольної роботи виконується по наступним 

критеріям: 



 відповідність отриманого результату поставленому завданню; 

 ступінь стилізації елементів інтерфейсу; 

 наявність коментарів. 

3. Іспит 

 Максимальна кількість балів, які можливо отримати на іспиті складає 

30 балів. 

Розрахунок шкали (R) рейтингу:   

Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає: 

R=8×8+6+30=100 балів 

Таким чином, рейтингова шкала з кредитного модуля складає 100 балів.  

Необхідною умовою допуску до іспиту є стартовий рейтинг, що дорівнює 50 

балів. 

 

Для отримання студентом відповідних оцінок (ECTS та традиційних) його 

рейтингова оцінка RD переводиться згідно таблиці: 

Шкала оцінювання 
 

RD ECTS Традиційна шкала 
95-100 A Відмінно 5 
85-94 B Добре 4 
75-84 C Добре 4 
65-74 D Задовільно 3 
60-64 E Задовільно 3 
40-59 F не задовільно 2 
1-39 Fx не зараховано  

 

IX. Організація 

Реєстрація на вивчення дисципліни та на семестрову атестацію 

відбувається згідно з установленим порядком проходження навчального 

процесу в НТУУ “КПІ”.  


