
1 
 

 

 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 
(повне найменування закладу вищої освіти) 
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(вкажіть назву навчальної дисципліни (іноземною, якщо дисципліна викладається іноземною мовою)) 
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Освітньо-професійна програма  Інформаційні технології 
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                                        (вказати: на якій мові читається дисципліна)       
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Профайл викладача          http://matmod.fmi.org.ua/pro-kafedru/spivrobitnyky/hotynchan-

tetiana-ivanivna/  

 

Контактний тел.  0372584825 

 

E-mail:   t.hotynchan@chnu.edu.ua  

 

Сторінка курсу в Moodle http://e-learning.fpm.chnu.edu.ua/course/view.php?id=268  

                                               http://e-learning.fpm.chnu.edu.ua/course/view.php?id=418  

 

Консультації На модульних тижнях і перед заліком відбудуться консультації 

згідно з затвердженим графіком 
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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). 
Навчання роботі у фреймворку BAF (Business Automation Framework)  для створення 

BAS (Business Automation Software), що призначені для облікових систем ведення 

господарської діяльності бізнесових структур. У рамках  курсу  вивчаються засоби 

вбудованої мови програмування  та технології створення об’єктів метаданих  інформаційної 

системи обліку, а також способи адміністрування створених систем. 

 

2. Мета навчальної дисципліни: навчити студентів основам адміністрування та 

розробки прикладних застосунків BAS у фреймворку BAF.  

 

3. Пререквізити. Програмування, Бази даних інформаційних систем. 

 

4. Результати навчання: 

знати: концепцію, структуру і функціональні можливості BAF, призначення і  

способи створення  об’єктів метаданних, об'єкти вбудованої мови програмування, методи 

маніпулювання даними,  

вміти:  За постановкою задачі прописати технічне завдання; створювати  об’єкти 

метаданних; працювати з синтакс-помічником при написанні модулів, використовувати 

конструктори створення об’єктів і генераторів кодів; адмініструвати створенні BAS. 

 

5. Опис навчальної дисципліни 

5.1. Загальна інформація 
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Денна 3,4 6,7 8 240 45   60 135  іспит 

Заочна             

 

5.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. Інформаційні системи обліку. Концепція системи BAF 

Тема 1.  

Загальні 

відомості BAF 

9 2  2  5       

Тема 2.  

Загальна 

характеристика 

прикладних 

об’єктів 

24 3  6  15       

Тема 3. Задачі 

ведення 

господарської 

18 2  6  10       
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діяльності 

малого бізнесу 

Разом за ЗМ 1 51 7  14  30       

Змістовий модуль 2. Типові задачі, що вирішуються у системі BAF 

Тема 1.  

Задачі обліку  

придбання 

23 2  6  15       

Тема 2.  

Задачі обліку  

реалізації. 

Складський облік 

30 4  6  20       

Тема 3.  

Основи 

адміністрування 

системи 

16 2  4  10       

Разом за ЗМ 2 69 8  16  45       

Разом за ЗМ 1 і 2 120 15  30  75       

Змістовий модуль 3. Вбудована мова програмування BAF. Робота з об’єктами  

метаданих. BAS.  

Тема 1.  

Загальна 

характеристика 

вбудованої мови 

BAF 

14 4    10       

Тема 2.  

Модулі. Типи 

даних. 

Оператори. 

Запити Форми. 

15 4  6  5       

Тема 3.  

Прикладні 

об’єкти: 

константи, 

перерахування, 

довідники 

24 6  8  10       

Разом за ЗМ 3 53 14  14  25       

Змістовий модуль 4. Завершення розробки й тестування проєкту 

Тема 1.  

Прикладні 

об’єкти: 

регістри, 

документи  

38 10  8  20       

Тема 2.  

Прикладні 

об’єкти: звіти, 

обробки 

29 6  8  15       

Разом за ЗМ 4 67 16  16  35       

Разом за ЗМ 3 і 4 120 30  30  60       

Усього годин  240 45  60  135       

 

 

 



4 
 

5.3. Зміст завдань для самостійної роботи  
 

№ Назва теми 

1 Загальні відомості про автоматизацію 

2 Прикладні об’єкти 

3 Задачі підприємства малого бізнесу 

4 Задачі обліку  придбання 

5 Задачі обліку  реалізації 

6 Фінансові підсумки. Звіти 

7 Загальна характеристика вбудованої мови програмування BAF. Конструктори 

8 Модулі. Типи даних. Запити. Макети 

9 Оператори 

10 Форми. Константи. Перерахування 

11 Довідники. Документи. Регістри відомостей і накопичення 

12 Звіти. Обробки 

 

6. Система контролю та оцінювання 

Види та форми контролю  

Формами поточного контролю є лабораторні роботи.  

Формою підсумкового  контролю є іспит.  

Засоби оцінювання 

Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання можуть бути: 

-  стандартизовані тести; 

-  командні проекти; 

-  сертифікати з проходження курсів. 

                                                            

Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

 Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового оцінювання може 

бути досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим 

результатом навчання навчальної дисципліни. 

  

Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне оцінювання (аудиторна та самостійна робота) 
Кількість балів 

(іспит) 

Сумар

на  

к-ть 

балів  

Змістовий 

модуль 1 

Змістовий  

модуль 2 

Змістовий 

 модуль 3 

Змістовий 

 модуль 4 
40 100 

Т1 Т2 Т3 Т1 Т2 Т3 Т1 Т2 Т3 Т1 Т2  

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10  

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів. 

 

7. Рекомендована література –основна 

1. Платформа Business Automation Framework (BAF) // https://ingenum.ua/platforma-baf 

2. Новая платформа Business Automation Framework (BAF) и клиентские лицензии 

BAS // https://january.ua/company/news/2019/novaya-platforma-business-automation-

framework-baf-i-klientskie-litsenzii-bas/ 

 

8. Інформаційні ресурси 
1. http://e-learning.fpm.chnu.edu.ua/course/view.php?id=268 

2. http://e-learning.fpm.chnu.edu.ua/course/view.php?id=418 

 

https://january.ua/company/news/2019/novaya-platforma-business-automation-framework-baf-i-klientskie-litsenzii-bas/
https://january.ua/company/news/2019/novaya-platforma-business-automation-framework-baf-i-klientskie-litsenzii-bas/
http://e-learning.fpm.chnu.edu.ua/course/view.php?id=268
http://e-learning.fpm.chnu.edu.ua/course/view.php?id=61
http://e-learning.fpm.chnu.edu.ua/course/view.php?id=61

