
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану 

освітньо-професійної програми ____«ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»______ 
                                           (назва) 

Освітнього рівня   _____________бакалавр_________________ 

Спеціальності        ___________121 Інженерія програмного забезпечення__________ 

Галузь знань          ___________12  Інформаційні технології_____________ 

 

1. Назва освітньої компоненти   ______________Проектування інтерфейсу користувача_______________ 
                                                                                                  (назва дисципліни) 

 

2. Тип  основна, вибіркова (вказати)                                   основна_______________________________________________ 

 

3. Обсяг: 
Кредитів ECTS Годин 

За видами занять: 

Лекцій Семінар 
Практичних 

занять 

Лабораторних 

занять 

Самостійна 

підготовка 

5 150 18  18  118 

4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Освітні 

компоненти, які 

передують 

вивченню 

1. «Основи інженерії програмного забезпечення», 

2. «Аналіз вимог до ПЗ». 

 

Освітні 

компоненти для 

яких є базовою 

1. «WEB-технології та WEB-дизайн», 

2. «WEB-програмування»  

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців: 

Компетенції відповідно до ООП 

Знати Вміти 

 

Базові уявлення про сучасні психологічні принципи людино-машинної 

взаємодій, здатність аналізувати, проектувати та прототипувати 

людиномашинний інтерфейс 

Компетенції відповідно до вимог роботодавців 

1. Навички використання дизайн-підходу, орієнтованого на користувача. 

2. Навички дослідження та використання впливу людських факторів та людської поведінки при проектуванні інтерфейсів інформаційних систем. 
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3. Робота з персонами (персоніфікованими моделями користувачів).  

4. Аналіз завдань та створення користувальницьких сценаріїв, побудова графів діалогів. 

5. Навички створення прототипів інтерфейсів інформаційних систем різного призначення, створення інтерактивних прототипів 

6. Навички проектування та розробки інтерфейсів для мобільних пристроїв, дизайну веб-додатків. 

7. Реалізація UI/UX на основі прототипів, гайдлайнів або технічного завдання. 

Підготовка інструкцій користувача. 

6. Результати навчання відповідно до ОПП 

Знати засоби проектування інтерфейсу користувача та використовувати їх у практичній діяльності. 

7. План вивчення освітньої компоненти 

Змістовний 

розділ  
Вид заняття Тема  Знати Вміти  

План 

заняття 

Лекція, 

методична 

розробка 

 

Лекція 1 

Тема: Загальна 

характеристика 

програмного 

забезпечення. Поняття 

інтерфейсу. Види 

інтерфейсів. Поняття и 

стандарти usability.  
 

Основні поняття та ознаки 

інтерфейсів інформаційних 

систем 

Способи взаємодії об’єктів 

інформаційної системи 

Фізіологічні, психічні та 

психологічні особливості 

взаємодії людини з 

технічними пристроями  

   

Лекція 2 

Тема: Інтерфейс 

користувача і його 

реалізація. Організація 

взаємодії комп'ютера і 

користувача. 

Проектування і розробка 

інтерфейсу. 

Поняття UI та UX/ 

Складові та способи 

виявлення  і аналізу UX 

Способи побудови моделі 

користувача 

   

Лекція 3 

Тема: Критерії оцінки 

якості інтерфейсу. 

Модель GOMS. 

Основні стратегії 

розробки інтерфейсу користу

вач-комп'ютер. 

Підходи до кількісного 

аналізу моделей інтерфейсів. 

   

Лекція 4 

Тема: Психофізичні 

передумови взаємодії 

людини і комп’ютера. 

Підходи до побудови дерева 

рішень задач інформаційної 

системи 
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Критерії оцінки 

інтерфейсу 

користувачем. Програмна 

модель користувацького 

інтерфейсу Axure. 

Способи відображення 

структур, процесів, об'єктів в 

інформаційних системах 

Основне програмне 

забезпечення для 

прототипування 

Лекція 5 

Тема: Вимоги, стандарти, 

принципи та керівництва за 

стилем у проектуванні 

інтерфейсів користувача. 

Робоче середовище та 

задачі користувачів. 

Підходи до побудови дерева 

рішень задач інформаційної 

системи 

Нотації для проектування 

діалогу користувача 

 

   

Лекція 6 
Тема: Елементи і принципи 

дизайну інтерфейсу 

користувача 

Загальні парадигми та 

принципи проектування 

інтерфейсів, в тому числі 

евристики Нільсена, правила 

золотого перетину, гаманець 

Мілера, патерни та 

антипатерни проектування 

інтерфейсів мобільних та 

веб-систем, принципи 

емоційного дизайну тощо. 

Особливості використання 

прототипів інтерфейсів. 

   

Лекція 7 
Тема: Оптимізація 

інтерфейсу під мобільні 

пристрої 

Особливості взаємодії 

користувача з мобільнім 

пристроєм 

Фактори, які впливають на 

взаємодію користувача із 

мобільним додатком 

Специфічні для мобільних 

пристроїв схеми взаємодії 

   

Лекція 8 

Тема: Тестування 

інтерфейсу користувача. 

Сучасні інформаційні 

технології у інтерфейсах 

Технології тестування по 

видам критеріїв якості. 

Основи роботи з Google 

Analytics,  Quill Engage, 

   

https://www.quillengage.com/
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користувача.  Clicky  

Лекція 9 
Тема: Інтерфейси 

майбутнього 

Перспективні види 

інтерфейсів: біометричний, 

віртуальний, з доповненою 

реальністю 

   

Практичне 

заняття 1 

Тема: Основне ПЗ для 

проектування 

інтерфейсів  

 

Визначати види та складові 

інтерфейсів інформаційної 

системи, необхідні для її 

успішного функціонування  

Виявляти ключові 

характеристики 

користувачів та їх 

оточення для побудови 

персоніфікованих моделей. 

  

Практичне 

заняття 2 

Тема: Аналіз завдань та 

модель середовища 
 

Будувати сценарії 

використання 

користувачами 

інформаційної системи 

  

Практичне 

заняття 3 

Тема: Застосування моделі 

GOMS для різних 

пристроїв. 
 

Застосовувати модель 

GOMS для оцінки 

комп’ютерних інтерфейсів 

Визначати міру 

інформаційної 

ефективності полів в 

формах введення. 

Оптимізувати інтерфейс 

інформаційної системи  на 

основі аналізу кількісних 

показників якості 

інтерфейсу. 

  

Практичне 

заняття  4 

Тема: Опис та 

проектування діалогу 
 

Підходи до побудови 

дерева рішень задач 

інформаційної системи. 

Способи відображення 

структур, процесів, об'єктів 

в інформаційних системах. 

  

http://clicky.com/
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Нотації для проектування 

діалогу користувача 

Практичне 

заняття  5 

Тема: Проектування 

інтерфейсів сайтів в 

Axure 

 

Загальні парадигми та 

принципи проектування 

інтерфейсів веб-сайтів 

  

Практичне 

заняття  6 

Тема: Проектування 

інтерфейсів веб 

додатків в Figma  

 

Загальні парадигми та 

принципи проектування 

інтерфейсів додатків 

мобільних пристроїв 

  

Практичне 

заняття  7 

Тема: Процес 

проектування за 

допомогою платформи 

InVision  

 

Принципи проектування 

інтерфейсів та тестування 

на Accessibility  

  

Практичне 

заняття  8 

Тема: Середовище 

взаємодії 
 

Створювати карти 

користувацьких маршрутів 
  

Практичне 

заняття  9 

Тема: Створення моделі 

інтерактивної системи 
 

Створювати макети 

екранних форм 

інформаційної системи з 

урахуванням парадигм та 

принципів проектування 

інтерфейсів із 

використанням різних 

інструментальних засобів. 

  

Самостійна 

робота 

Тема 1. Ергономіка. 

Питання, які  вона 

формалізує та вирішує. 

Тема 2. Синтаксис та 

семантика діалогу 

Тема 3. Об’єктно-

орієнтовані середовища 

Тема 4. Методи аналізу 

завдань взаємодії 

Тема 5. Критерії 

оцінювання 

характеристик 

Застосування ергономіка для 

підвищення ефективності  

Способи взаємодії об’єктів 

інформаційної системи. 

Складові та способи 

виявлення  і аналізу UX. 

Способи побудови моделі 

користувача та моделі 

інформаційної системи. 

Патерни та антипатерни 

проектування та розробки 

інтерфейсів інформаційних 

Визначати види та складові 

інтерфейсів інформаційної 

системи, необхідні для її 

успішного 

функціонування. 

Виявляти ключові 

характеристики 

користувачів та їх 

оточення для побудови 

персоніфікованих 

моделей.Застосовувати 

патерни та антипатерни 
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інтерфейсу взаємодії 

Тема 6. Мультимедіа-

засоби, що 

використовуються для 

організації взаємодії між 

інформаційними 

системами та людиною 

Тема 7. Інформаційно-

логічна схема інтерфейсу 

взаємодії між людиною 

та комп’ютером. 

Тема 8. Розробка 

прототипу інтерфейсу 

для пристроїв ІоТ. 

Тема 9. Віртуальна 

реальність 

систем для мобільних 

пристроїв та веб-систем. 

Особливості використання 

інформаційно-логічної схеми 

інтерфейсу взаємодії між 

людиною та комп’ютером. 

Особливості побудови 

інтерфейсів віртуальної 

реальності. 

Метрики оцінювання якості 

інтерфейсів. 

проектування та розробки 

інтерфейсів інформаційних 

систем для мобільних 

пристроїв та веб-систем. 

Використовувати 

інформаційно-логічної 

схеми інтерфейсу взаємодії 

між людиною та 

комп’ютером. при 

проектуванні прототипів 

інтерфейсів для пристроїв 

ІоТ. 

Використовувати та 

налаштовувати інтерфейси 

пристроїв віртуальної 

реальності. 

Застосовувати різні 

метрики для оцінювання 

якості інтерфейсів. 

8. Мова вивчення освітньої компоненти 

(українська, англійська, розділи, що викладаються англійською мовою) 

українська 

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси: вказати підручники, навчальні посібники не пізніше 2010 року видання, які є у нас у бібліотеці 

на державній мові; електронні ресурси, посилання, електронна бібліотека ДУТ, іншомовні джерела 

1. Бондарчук А. П. Проектування інтерфейсу користувача: навч. посіб. / А. П. Бондарчук // .  Електронний ресурс  Київ, 2017.-110 с. 

2. Скотт Б., Нейл Т. "Проектування веб-інтерфейсів" Символ-Плюс, 2010 рік, 352 стр., Пер. з англ. 

3. Тудоран В. А. Людино-машинна взаємодія : навч. посіб. / В. А. Тудоран; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова.  Електронний 

ресурс   - Миколаїв : НУК, 2015. - 162 c. - Бібліогр.: с. 161-162 - укp. 

4. Якоб Нільсен, Ралука Будіу Mobile Usability. Як створювати ідеально зручні програми для мобільних пристроїв,  2013. — 213 с. 

5. Алан Купер об интерфейсе. Основы проектирования взаимодействия, 2015. — 688 с 

6. Jenifer Tidwell. Designing Interfaces. O Reilly, 2010. - 575 p.  

7. Джеф Раскін. Інтерфейс: нові напрямки в проектуванні комп'ютерних систем. http://raskin-interface.narod.ru/interface/index.htm  

8. Computer Vision — An Introduction. Ranjeet Singh. https://towardsdatascience.com/computer-vision-an-introduction-bbc81743a2f7 

9. Theo Mandel. The Elements of User Interface Design. 

http://raskin-interface.narod.ru/interface/index.htm
https://towardsdatascience.com/computer-vision-an-introduction-bbc81743a2f7


 7 

https://www.researchgate.net/publication/234796045_The_Elements_of_User_Interface_Design 

10. Stull E. UX Fundamentals for Non-UX Professionals: User Experience Principles for Managers, Writers, Designers, and Developers. Apress, 2018. – 

331 p. 

11. Tomlin Craig W. UX Optimization: Combining Behavioral UX and Usability Testing Data to Optimize Websites. Apress, 2018. - 198 p. 

12. Canziba Elvis. Hands-On UX Design for Developers. Packt Publishing, 2018. - 350 p. 

 

Інформаційний пакет освітньої компоненти, яка викладається англійською мовою, додатково розміщується на сторінці 

кафедри на англійській мові 

https://www.researchgate.net/publication/234796045_The_Elements_of_User_Interface_Design

