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Короткий опис навчальної дисципліни: 

Мета: розвинути вміння впроваджувати системи інтелектуальної обробки даних в 

задачах системного аналізу і управління, та системах підтримки прийняття рішень; 

навчити створювати на основі структури математичної моделі та алгоритмів 

функціонування процесів, що моделюються, програмне забезпечення із застосуванням 

сучасних технологій програмування, аналізувати отримані результати на адекватність; 

сформувати теоретичні знання та практичні вміння у сфері розробки програмного 

забезпечення на всіх етапах життєвого циклу; сформувати у майбутніх інженерів-

програмістів сучасний рівень інформаційної та програмістської культури; оволодіти 

основними принципами програмної інженерії; набути практичні навички самостійної 

розробки професійного програмного забезпечення і використання сучасних 

інформаційних технологій для розв’язання практичних задач. 

Завдання: формування теоретичних знань та практичних умінь у сфері розробки 

програмного забезпечення на всіх етапах життєвого циклу. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент має набути таких 

компетентностей:  

Знати:  

 основні типи інструментарію для розробки ПЗ 

 принципи та моделі розробки ПЗ, методології програмування 

 архітектуру ПЗ 

 основи управління вимогами до розробки ПЗ 

 основні принципи конфігурування ПЗ 

 основні принципи і методи тестування ПЗ 

Вміти: 

 формулювати вимоги до програмного продукту 

 розв'язувати задачі з використанням декомпозиції 

 створювати діаграми різних типів 

 розробляти структуру проекту розробки ПЗ 

 розробляти документацію до програмного проекту 

 працювати з кількома версіями програмного проекту 

 тестувати програму 

 застосовувати сучасні інформаційні технології при вирішенні задач  

системного аналізу 

 організовувати роботу колективу виконавців, приймати доцільні та 

економічно обґрунтовані організаційні та управлінські рішення, 

забезпечувати безпечні умови праці 

 брати участь у складанні науково-технічної документації, публікацій та у 

впровадженні результатів проведених досліджень і розробок 

 

 

 



Структура начальної дисципліни (теми занять)  
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Теми СРС 

1 Лекція 1: Предмет і зміст дисципліни 2 Інструменти програмної інженерії 

3 Лекція 2: Базові парадигми розробки 

ПЗ 

2 Поняття про логічне і функціональне 

програмування. ООП. 

Практичне: Висхідна та низхідна 

технологія програмування 

2  

Лабораторне: Висхідна та низхідна 

технологія програмування 

2  

5 Лекція 3: Об'єктно- 

орієнтована парадигма 

2 Особливості реалізації ООП в різних 

інструментальних платформах. 

Практичне: Об'єктно-орієнтовний 

підхід до конструювання програм 

2  

Лабораторне: Об'єктно-орієнтовний 

підхід до конструювання програм 

2  

7 

Лекція 4: Моделювання 

предметної області 

2 Інструментарій моделювання, 

CASE-засоби 

Практичне: Моделювання предметної 

області 

2  

Лабораторне: Моделювання 

предметної області 

2  

9 
Лекція 5: Моделі розробки ПЗ 2 Основи управління якістю розробки. 

Стандарти серії ISO9000. 

11 

Лекція 6: Вимоги до ПЗ 2 Формалізація вимог. Цикл роботи з 

вимогами 

Практичне: Опис вимог до ПЗ. 

Технічне завдання. Документування 

системи 

2  

Лабораторне: Опис вимог до ПЗ. 

Технічне завдання. Документування 

системи 

2  

13 

Лекція 7: Конфігураційне керування 2 Засоби версійного контролю. 

Одиниці конфігураційного 

управління 

Практичне: Конфігурація програми 2  

Лабораторне: Конфігурація програми 2  

15 

Лекція 8: Тестування та супровід 1 Засоби контролю помилок 

(bugtrackingsystems). Основи 

супроводу програмного 

забезпечення, ключові 

питання супроводу ПЗ, процесу 

проводу, техніки супроводу 

Практичне: Тестування програми 3  

Лабораторне: Тестування програми 3  
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