
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану 

освітньо-професійної програми _  «Системний аналіз»_________ 
                                           (назва) 

Освітнього рівня   __бакалавр___________________________________ 

Спеціальності        __124 Системний аналіз________________________ 

Галузь знань          __12 _Інформаційні технології__________________ 

 

1. Назва освітньої компоненти   ___________Інтерфейси інформаційних систем_______________________ 
                                                                                                  (назва дисципліни) 

 

2. Тип  основна 

 

3. Обсяг: 
Кредитів ECTS Годин 

За видами занять: 

Лекцій Семінар 
Практичних 

занять 

Лабораторних 

занять 

Самостійна 

підготовка 

3 90 18  18 18 36 

4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Освітні 

компоненти, які 

передують 

вивченню 

1. Ділові комунікації 

2. Прикладне програмування - JAVA 

3. Пакети прикладних програм системного аналізу 

Освітні 

компоненти для 

яких є базовою 

1. Дисципліни професійного та практичного спрямування 

2. Кваліфікаційна робота 

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців: 

Компетенції відповідно до ООП 

ЗК 3.  Здатність розробляти проекти  

ЗК 5.  Здатність генерувати нові ідеї  й нестандартні підходи до їх реалізації (креативність). 

ЗК 7.  Здатність фахово аналізувати інформацію, оцінювати повноту та можливості її використання 

ПК6. Здатність до комп’ютерної реалізації математичних моделей реальних систем і процесів; проектувати, застосовувати і супроводжувати 

програмні засоби моделювання, прийняття рішень, оптимізації обробки інформації, інтелектуального аналізу даних. 

ПК8.  Здатність організовувати та виконувати роботу з аналізу та проектування складних систем, формування та аналізу вимог, розробки 

технічної документації, створення, тестування і впровадження відповідних інформаційних технологій та програмного забезпечення. 
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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. 

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. 

8. Підготовка інструкцій користувача. 

6. Результати навчання відповідно до ОПП 

ПРН 17. Проектувати, реалізовувати, тестувати, впроваджувати, супроводжувати, експлуатувати програмні засоби роботи з даними в 

комп’ютерних системах і мережах. 

ПРН 20. Знати задачі, функції та вимоги до інформаційних систем, видів інформаційних систем; стандартів проектування інформаційних систем 

та оформлення проектної документації; системного підходу до проектування інформаційних систем, топології та архітектури інформаційних 

систем; структурної, об'єктно-орієнтованої та типової технології проектування; моделей даних та моделей процесів; стандарту UML, інтерфейсів 

інформаційних систем; технології комп'ютерного проектування на основі стандартів IDEF, DFD, ERD. 

ПРН27. Знати особливості інформаційної взаємодії людини з технікою в системі «людина – машина», зокрема, психічних і психофізіологічних 

процесів, властивостей людини при вирішенні задач пристосування техніки і умов праці до людини. 

7. План вивчення освітньої компоненти 

Змістовний 

розділ  
Вид заняття Тема  Знати Вміти  

План 

заняття 

Лекція, 

методична 

розробка 

Розділ 1. Психологічні принципи людино-машинної взаємодії 

 

Лекція 1 

Вступ до проектування 

інтерфейсів 

інформаційних систем 

1. Основні поняття та 

ознаки інтерфейсів 

інформаційних систем 

2. Способи взаємодії 

об’єктів інформаційної 

системи 

3. Фізіологічні, психічні та 

психологічні особливості 

взаємодії людини з 

технічними пристроями 

 
http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

Лекція 2 

Дизайн-підхід 

проектування 

интерфейсів, 

1. Поняття UI та UX 

2. Складові та способи 

виявлення  і аналізу UX 

 
http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/


 3 

орієнтований на 

користувача.  

3. Способи побудови 

моделі користувача 

Практичне 

заняття 1. 

Лабораторне 

заняття 1 

Розробка профілю 

користувача – карта 

емпатії, робоче 

середовище, 

персоніфікація груп 

користувачів. 

 

1. Визначати види та 

складові інтерфейсів 

інформаційної системи, 

необхідні для її 

успішного 

функціонування  

2. Виявляти ключові 

характеристики 

користувачів та їх 

оточення для побудови 

персоніфікованих 

моделей. 

http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

Практичне 

заняття 2. 

Лабораторне 

заняття 2 

Аналіз задач 

користувача. 

Користувацькі історії та 

сценарії. 

 

1. Будувати сценарії 

використання 

користувачами 

інформаційної системи 

http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

Самостійна 

робота 

1. Комп'ютерні 

середовища. 

2. Взаємодія 

користувача з 

обчислювальною 

системою. 

3. Аналіз завдань і 

моделі середовища 

інформаційної 

системи. 

1. Способи взаємодії 

об’єктів інформаційної 

системи. 

2. Складові та способи 

виявлення  і аналізу UX. 

3. Способи побудови 

моделі користувача та 

моделі інформаційної 

системи. 

1. Визначати види та 

складові інтерфейсів 

інформаційної системи, 

необхідні для її 

успішного 

функціонування. 

2. Виявляти ключові 

характеристики 

користувачів та їх 

оточення для побудови 

персоніфікованих 

моделей. 

http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

Розділ 2. Аналіз,  проектування та прототипування інтерфейсу інформаційних систем 

 Лекція 3 

Опис і проектування 

діалогу користувача. 

1. Підходи до побудови 

дерева рішень задач 

інформаційної системи 

2. Способи відображення 

структур, процесів, 

 

http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
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об'єктів в інформаційних 

системах 

3. Нотації для проектування 

діалогу користувача 

 Лекція 4 

Загальні парадигми та 

принципи проектування 

інтерфейсів. 

1. Загальні парадигми та 

принципи проектування 

інтерфейсів 

 

http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

 Лекція 5 

Функціональні 

компоненти та 

властивості інтерфейсів 

складних інформаційних 

систем 

2. Функціональні 

компоненти та 

властивості інтерфейсів 

складних інформаційних 

систем 

 

http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

 Лекція 6 

Прототипування 

інтерфейсів 

1. Поняття прототипу 

інтерфейсу 

2. Класифікація прототипів 

та особливості їх 

використання 

 

http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

 

Практичне 

заняття 3. 

Лабораторне 

заняття 3 

Побудова дерева рішень 

задач та графу діалогів 

інформаційної системи 

 

1. Будувати дерево рішень 

задач інформаційної 

системи 

2. Ранжувати задачі та 

визначати їх зв’язок 

відповідно до UX. 

3. Будувати  граф діалогів 

інформаційної системи 

http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

 

Практичне 

заняття 4-5. 

Лабораторне 

заняття 4-5 

Побудова прототипу 

інтерфейсу 

інформаційної системи 

 

1. Створювати макети 

екранних форм 

інформаційної системи 

з урахуванням 

парадигм та принципів 

проектування 

інтерфейсів із 

використанням різних 

інструментальних 

засобів. 

http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

 Практичне Розробка системи  1. Визначати перелік http://dl.d http://dl.dut.e

http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
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заняття 6. 

Лабораторне 

заняття 6 

допомоги інформаційної 

системи 

вимог до системи 

допомоги. 

2. Інтегрувати в прототип 

інтерфейсу різні 

елементи допомоги. 

ut.edu.ua/ du.ua/ 

 
Самостійна 

робота 

1. Опис і проектування 

діалогу користувача. 

2. Загальні парадигми та 

принципи 

проектування 

інтерфейсів. 

3. Емоційний дизайн. 

4. Функціональні 

компоненти та 

властивості 

інтерфейсів складних 

інформаційних 

систем 

5. Прототипування 

інтерфейсів 

1. Підходи до побудови 

дерева рішень задач 

інформаційної системи 

2. Нотації для проектування 

діалогу користувача 

3. 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. 

4. Особливості 

використання прототипів 

інтерфейсів. 

1. Будувати дерево рішень 

задач інформаційної 

системи 

2. Ранжувати задачі та 

визначати їх зв’язок 

відповідно до UX. 

3. Визначати 

функціональні 

компоненти та 

властивості інтерфейсів 

складних 

інформаційних систем 

4. Будувати  граф діалогів 

інформаційної системи. 

5. Застосовувати 

парадигми та принципи 

проектування 

інтерфейсів при 

побудові прототипів 

інтерфейсів. 

http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

Розділ 3. Вдосконалення інтерфейсів 

 Лекція 7 

Особливості 

проектування та 

розробки інтерфейсів 

інформаційних систем 

для мобільних пристроїв. 

1. Особливості взаємодії 

користувача з мобільнім 

пристроєм 

2. Фактори, які впливають 

на взаємодію 

користувача із мобільним 

додатком 

3. Специфічні для 

мобільних пристроїв 

 

http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
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схеми взаємодії 

 Лекція 8 
Комп’ютерний зір та 

віртуальна реальність. 

1. Поняття комп’ютерного 

зору. Використання 

комп’ютерного зору в 

промислових 

інформаційних системах. 

2. Поняття віртуальної 

реальності. Особливості 

проектування 

інтерфейсів віртуальної 

реальності. 

 

http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

 Лекція 9 

Оцінювання якості 

інтерфейсів 

інформаційних систем. 

1. Цілі, способи та метрики 

оцінювання якості 

інтерфейсів 

інформаційних систем 

 

http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

 

Практичне 

заняття 7. 

Лабораторне 

заняття 7 

Оптимізація інтерфейсу з 

урахуванням форм-

фактору технічних 

засобів взаємодії 

 1. Модифікувати 

інтерфейс системи 

відповідно до форм-

фактору технічних 

засобів взаємодії. 

2. Застосовувати 

специфічні для 

мобільних пристроїв 

схеми взаємодії з 

урахуванням UX 

http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

 

Практичне 

заняття 8. 

Лабораторне 

заняття 8 

Інтерфейси віртуальної 

реальності 

 1. Використовувати та 

налаштовувати 

інтерфейси пристроїв 

віртуальної реальності. 

http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

 

Практичне 

заняття 9. 

Лабораторне 

заняття 9 

Оцінювання якості 

інтерфейсів. Оптимізація 

інтерфейсів. 

 1. Застосовувати модель 

GOMS для оцінки 

комп’ютерних 

інтерфейсів 

2. Визначати міру 

інформаційної 

ефективності полів в 

http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
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формах введення. 

3. Оптимізувати 

інтерфейс 

інформаційної системи  

на основі аналізу 

кількісних показників 

якості інтерфейсу. 

 
Самостійна 

робота 

1. Особливості 

проектування та 

розробки інтерфейсів 

інформаційних 

систем для мобільних 

пристроїв та веб-

систем. 

2. Комп’ютерний зір та 

віртуальна реальність. 

3. Оцінювання якості 

інтерфейсів 

інформаційних 

систем. 

1. Патерни та антипатерни 

проектування та 

розробки інтерфейсів 

інформаційних систем 

для мобільних пристроїв 

та веб-систем. 

2. Особливості 

використання елементів 

комп’ютерного зору в 

промислових 

інформаційних системах. 

3. Особливості побудови 

інтерфейсів віртуальної 

реальності. 

4. Метрики оцінювання 

якості інтерфейсів. 

1. Застосовувати патерни 

та антипатерни 

проектування та 

розробки інтерфейсів 

інформаційних систем 

для мобільних 

пристроїв та веб-

систем. 

2. Використовувати 

елементи 

комп’ютерного зору 

при проектуванні 

прототипів інтерфейсів 

промислових 

інформаційних систем. 

3. Використовувати та 

налаштовувати 

інтерфейси пристроїв 

віртуальної реальності. 

4. Застосовувати різні 

метрики для 

оцінювання якості 

інтерфейсів. 

http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

8. Мова вивчення освітньої компоненти 

Українська 

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти 

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

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

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

http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://raskin-interface.narod.ru/interface/index.htm
https://towardsdatascience.com/computer-vision-an-introduction-bbc81743a2f7
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4. Theo Mandel. The Elements of User Interface Design. https://www.researchgate.net/publication/234796045_The_Elements_of_User_Interface_Design 

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

331 p. 

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

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

8. International Journal of Human–Computer Interaction. https://www.tandfonline.com/toc/hihc20/current 

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою 

залік 

11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти 

Навчальна лабораторія №310 «Лабораторія EPAM та Project Management» 

Матеріально-технічне забезпечення: 

Комп’ютери - cистемні блоки тонкий клієнт Thin Client T5630w1GHZ 2 G - 25 шт. (2018 р.), монітори Compaq LA1951 LCD (2018 р.)- 50 шт., 

проекторAcer X 12 H(MR/JKV11.001), (2017 р.) 1шт. 

Програмне забезпечення:  

Безкоштовний он-лайн редактор діаграм  (https://www.draw.io/) 

Безкоштовний онлайн сервіс (https://miro.com/) 

Безкоштовний онлайн редактор Figma (https://www.figma.com/) 

Axure PRO 9, ліцензія 1000 шт. 

Invision Studio, Freeware license, https://invision-studio.ru.softonic.com/ 

 

 

https://www.researchgate.net/publication/234796045_The_Elements_of_User_Interface_Design
https://www.tandfonline.com/toc/hihc20/current
https://www.draw.io/
https://www.draw.io/
https://miro.com/
https://www.figma.com/
https://invision-studio.ru.softonic.com/

