


 



 

1. Мета дисципліни дати сучасні знання про теоретичні основи та технології побудови 

програмних систем, розвинути здатності формулювати наукову проблему та робочі гіпотези на 

основі глибокого осмислення наявних і створення нових цілісних знань, а також професійної 

практики, розвивати й реалізовувати нові конкурентоздатні ідеї в галузі інформаційних 

технологій, а також засвоєння особливостей формулювання вимог до IoT-систем, їх 

проєктування, конструювання, експлуатація. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Знати: основні методи формалізації предметних областей та програм, сучасні засоби 

розробки та верифікації програмних систем. 

2. Вміти: розробляти, аналізувати та застосовувати програмні системи для розв’язання 

завдань та прикладних задач, використовуючи сучасні методи розробки програм. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Дисципліна «Теорія і технологія створення програмних систем» належить до переліку 

обов’язкових навчальних дисциплін. Вона забезпечує професійний розвиток аспіранта, 

спрямована на формування теоретичних основ та новітніх технологій розробки програмних 

систем, зокрема, розуміння методів їх формалізації, специфікації та верифікації на основі 

логіко-алгебраїчного підходу, а також вміння використовувати сучасні засоби підтримки 

розробки інформаційних систем, засновані на програмних логіках. 

4. Завдання (навчальні цілі): набуття знань, умінь та навичок (компетентностей) на рівні 

новітніх досягнень у програмуванні, відповідно науково-освітньої кваліфікації «Доктор 

філософії». Зокрема, розвивати: 

 здатність генерувати нові ідеї (креативність);

 здатність проведення досліджень на відповідному рівні;

 здатність аналізувати предметну область, ідентифікувати, класифікувати та описувати 

проблеми, знаходити методи й підходи до їх розв’язання, формулювати вимоги та 

оцінювати результати;

 здатність розвивати й реалізовувати нові конкурентоздатні ідеї в галузі інформаційних 

технологій;

 здатність розробляти, реалізовувати і координувати процеси життєвого циклу 

інформаційних технологій, систем і програмних продуктів;

 здатність застосовувати і розвивати фундаментальні і міждисциплінарні знання, 

включаючи математичні і наукові принципи, теорію алгоритмів, оптимізаційні задачі, 

чисельні методи, засоби та нотації для успішного розв’язання проблем;

 розуміння теоретичних засад, що лежать в основі методів досліджень інформаційних 

систем та програмного забезпечення, методології проведення досліджень та 

обчислювальних експериментів.

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. Результати навчання за дисципліною: 

 

Результат навчання (РН) 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність та 

відповідальність) 

Форми (та/або 

методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи оцінювання 

та пороговий 

критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 
Код Результат навчання 

РН 1.1 

Знати основні методи формалізації програмних 

систем (програмні алгебри, мови специфікацій, 

програмні логіки) 

Лекція  

Контрольна 

робота 1 (60% 

правильних 

відповідей), 

екзамен, активна 

робота на лекції, 

усні відповіді 

20% 

РН 1.2 

Знати основні структури даних, функції та 

композиції, які використовуються в мовах 

розробки програмних систем  

РН 1.3 Знати методи послідовного уточнення програм 

20% 

 

РН 1.4 

Знати методи доведення правильності 

побудови  програм  

РН 2.1 
Вміти застосовувати методи формалізації 
предметної області  

Лекція, 
практична 

робота, 
самостійна 

робота 
 

Контрольна 
робота 2 (60% 

правильних 

відповідей), 

екзамен, захист 

проекту, 

виконання 

завдань, винесених 

на самостійну 

роботу 

20% 

РН 2.2 
Вміти аналізувати функціональні вимоги до 
програмних систем  20% 

РН 2.3 
Вміти застосовувати програмні засоби розробки 
систем 

Захист проєкту 

 

5% 

РН 3.1 

Обґрунтовувати власний погляд на задачу, 
спілкуватися з колегами з питань проектування та 

розробки програм, складати письмові звіти 
5% 

РН 4.1 

Демонстрація авторитетності, інноваційності, 

високого ступеня самостійності, академічної та 

професійної доброчесності, послідовної відданості 

розвитку нових ідей або процесів у передових 

контекстах професійної та наукової діяльності, що 

стосується теорії та технології програмування 

інформаційних систем, зокрема IoT-систем. 

5% 

РН 4.2 
Відповідально ставитися до виконуваних робіт, 

нести відповідальність за їх якість 5% 

 

 



 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

 

                              Рез. навчання дисципліни  

 

Програмні результати навчання 

1.1 

 

1.2 

 

1.3 

 

1.4 

 

2.1 

 

2.2 

 

2.3 

 

3.1 

 

4.1 

 

4.2 

ПР5. Управляти науковими проєктами та /або 

готувати пропозиції на фінансування наукових 

досліджень. 

+   +    +   

ПР8. Проєктувати цілісні системи з Індустрії 4.0 

(в тому числі кінцеві пристрої, мережеві з’єднання, 

хмарні платформи, реалізацію обміну та аналізу 

даних тощо). 

 + + + +   +   

ПР9. Здійснювати оптимізацію програмного 

забезпечення у відповідності з принципами сервіс-

орієнтованої архітектури розподілених програмних 

систем. 

  +  + + +    

ПР10. Управляти процесами створення та 

використання інформаційних систем та технологій. 

 

    + +   + + 

ПР11. Застосовувати методи захисту комп’ютерної 

інформації при проєктуванні інформаційних систем 

та технологій в різних предметних галузях. 

+ + +    +    

ПР15. Застосовувати сучасні програмно-технічні 

засоби для розв’язання прикладних задач побудови 

інформаційних систем та технологій. 

       + +  

ПР16. Проводити реінжиніринг прикладних 

інформаційних систем, бізнес-процесів та цифрових 

сервісів. 

 +  + +      

ПР17. Проєктувати та оптимізувати інформаційні 

системи підтримки ІТ-інфраструктури з 

використанням сучасних інструментальних засобів. 

      +  + + 

ПР18. Виконувати проєктування апаратного та 

програмного забезпечення на основі ІоТ технологій. 
        +  

ПР19. Вміти здійснювати керування проєктом, 

зокрема ІоТ-проєктом, в ролі керівника проєктної 

команди та співпрацювати з замовниками проєкту в 

межах його життєвого циклу. 

         + 



 

7. Схема формування оцінки. 

7.1. Форми оцінювання здобувачів освітньо-наукового ступеня: 

- оцінювання впродовж навчального періоду: 

1. Активна робота на лекції, усні відпові: PH1.1, PH1.2, PH1.3, PH1.4– 5 балів/3 бали; 

2. Виконання завдань, винесених на самостійну роботу: PH2.1, PH2.2 – 5 балів/3 бали; 

3. Контрольна робота 1: PH1.1, PH1.2, PH2.1, PH2.2 – 15 балів/9 балів; 

4. Контрольна робота 2: PH1.3, РН1.4, PH2.1, PH2.2 – 15 балів/9 балів; 

6. Захист проекту: PH2.1, PH2.2, PH2.3, PH3.1, PH4.1, PH4.2, – 20 балів/12 балів; 

- підсумкове оцінювання: іспит. 

- максимальна кількість балів які можуть бути отримані: 40 балів; 

- результати навчання які будуть оцінюватись: PH1.1, PH1.2, PH1.3, PH1.4; 

- форма проведення і види завдань: письмова робота. 

Для здобувачів освітньо-наукового ступеня, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж 

критично-розрахунковий мінімум – 20 балів для одержання іспиту за рішенням кафедри не допустити 

до складання іспиту із рекомендацією здати контрольні роботи та захистити проект до повторного 

складання іспиту. 

Рекомендований мінімум – 36 балів.  
 

7.2. Організація оцінювання: 

Обов’язковим є виконання завдань, винесених на самостійну роботу, та модульних 

контрольних робіт за графіком робочої програми. 

У частину 1 входять теми 1 – 4, у частину 2 теми 5 – 8. Обов’язковим  для іспиту є виконання 

усіх контрольних робіт та захист проєкту до вказаної викладачем дати, перед початком 

екзаменаційної сесії, згідно навчального плану. Переписування чи перескладання тем не 

практикується. Дозволяється здача окремих завдань модульних тем у проміжках між 

написанням модульних контрольних робіт (наприклад, перша тема здається до здачі наступної 

модульної контрольної роботи у будь-який зручний для викладача та здобувача час). 

Терміни проведення форм оцінювання: 

1. Контрольна робота: до 5 тижня навчального періоду. 

2. Контрольна робота: до 13 тижня навчального періоду. 

3. Захист проекту: до 10 тижня навчального періоду. 

У випадку відсутності з поважних причин відпрацювання та перездачі контрольних робіт 

здійснюються у відповідності до „Положення про організацію освітнього процесу”. 

 
7.3. Шкала відповідності оцінок  

 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

При визначені оцінки визначальною є робота протягом навчального періоду. Після 

завершення розгляду тем проводяться письмові контрольні роботи та теоретичне опитування. 



 

8. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ  
 

№ Назва лекції 

Кількість 

годин 

Лек-

ції 

Прак-

тичні 

Самос-
тійна 

робота 

Частина 1. «Основні методи формалізації програмних систем»  

1 

Тема 1. Вступ, основні означення та поняття. 
Самостійна робота: На прикладі задач по темі дисертаційного 

дослідження провести аналіз використовуваних алгоритмів.  
1  10 

2 

Тема 2. Багатоосновні алгебри. Моделювання предметної 

області за допомогою формалізма  багатоосновних алгебр. 

Самостійна робота: На прикладі задач по темі дисертаційного 

дослідження провести побудову моделей предметної області.  

1 2 12 

3 

Тема 3. Програмні алгебри та програмні логіки. 
Самостійна робота: Сформулювати по темі дисертаційного 

дослідження опис систем в програмній алгебрі.  
1 2 10 

4 Тема 4. Методи аналізу програмних систем. 1  12 

Контрольна робота 1  1   

Частина 2. «Основні методи та технології розробки програмних систем» 

5 

Тема 5. Методи специфікації програмних систем (B, TLA, 

Dafny). 

Самостійна робота: Написати специфікацію фрагмента 

програмної системи, пов’язаної із темою дисертаційного 

дослідження, за допомогою однієї з мов специфікацій. 

1 2 12 

6 

Тема 6. Формалізація вимог до програмних систем  за 

допомогою програмних логік. 

Самостійна робота: Сформулювати по темі дисертаційного 

дослідження вимоги до фрагмента системи в програмній алгебрі. 

1 2 10 

7 

Тема 7. Методи верифікації програмних систем з  використанням 

програмних логік. Перспективні напрями створення методів та 

технологій розробки програмних систем. 

Самостійна робота: Верифікувати фрагмент програмної 

системи, пов’язаної із темою дисертаційного дослідження, з 

використанням програмної логіки. 

1 2 12 

8 

Тема 8. Проєктування апаратного та програмного забезпечення 

на основі ІоТ технологій та управління IoT-проєктом 

Самостійна робота: Створити концепцію розвитку проєкту 

дисертаційного дослідження в напрямку IoT. 

1  8 

Контрольна робота 2 1   

ВСЬОГО 10 10 96 

Загальний обсяг 120 годин, в тому числі:  

Лекцій – 10 годин, 

Практичні – 10 годин, 

Консультації – 4 години. 

Самостійна робота – 96 години. 
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