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ВСТУП 

 1. Мета дисципліни – Метою навчальної дисципліни «Теорія і технології створення 

програмних систем» є: 

 оволодіння базовими питаннями з теорії і технологій створення програмних систем, 

життєвого циклу інформаційних систем тощо; 

 сформувати знання з базових понять проектування інформаційних та програмних 

систем, зокрема систем підтримки прийняття рішень та систем інтернету речей; 

 сприяння розвитку логічного і аналітичного мислення; 

 виробити вміння самостійно використовувати сучасні знання зі спеціальності 

інформаційних систем та технологій у процесі проектування систем інтернету речей та інших 

програмних систем та технологій. 
 

 2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1) знати основні поняття зі спеціальності інформаційних систем та технологій; 

2) вміти проводити аналіз проблем, які пов’язані зі створенням програмних систем та 

технологій, зокрема з проектування технологій інтернету речей; 

3) володіння навичками в оперуванні науковими та технічними поняттями зі 

спеціальності інформаційних систем та технологій. 
 

3. Анотація навчальної дисципліни: Навчальна дисципліна «Теорія і технології 

створення програмних систем» є складовою освітньо-наукової програми підготовки фахівців 

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «доктор філософії». Дисципліна «Теорія і технології 

створення програмних систем» належить до переліку обов’язкових навчальних дисциплін 

аспірантури і читається англійською мовою на першому році навчання. Дисципліна 

забезпечує розвиток критичного мислення в частині проведення власних наукових 

досліджень зі спеціальності інформаційні системи та технології, зокрема проектування 

систем інтернет речей, розуміння проблем створення програмних систем та технологій, 

моделювання та забезпечення їх життєвого циклу. Аналізуються засади та вимоги до 

проектування програмних систем, питання пов’язані з організацією створення програмних 

систем та технологій, використання інструментів для забезпечення ефективної наукової 

роботи. Дисципліна включає базові знання з теорії проектування програмних систем. 
 

4. Завдання (навчальні цілі). Вивченням дисципліни "Теорія і технології створення 

програмних систем" є теоретична та практична підготовка майбутніх фахівців з таких питань: 

архітектура інформаційних систем, життєвий цикл програмних систем: створення концепції, 

підготовка технічного завдання, проектування, розроблення, введення до експлуатації, 

методологія розроблення програмних систем та організація проектування, а також підтримка 

життєвого циклу програмних систем відповідно до стандартів. 

ЗК1- Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2- Навички використання новітніх інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК3- Здатність проведення самостійних досліджень на сучасному рівні. 

ЗК5- Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК9- Вміння виявляти, ставити і вирішувати проблеми в галузі інформаційних технологій. 

ФК9- Здатність критично переосмислювати наявні інформаційні технології та 

відстежувати тенденції їх розвитку. 

ФК11- Здатність до продукування нових та використання існуючих методів створення 

інформаційних технологій та розробки комп’ютерних систем. 

ФК12- Здатність застосовувати і розвивати фундаментальні міждисциплінарні знання. 

 

5. Результати навчання за дисципліною:  
 



Результат навчання 
(1. Знати; 2. Вміти; 3. Комунікація; 4. Автономність та 

відповідальність

) 

Форми (та/або 

методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 Знати основні поняття і методи теорії 

проектування програмних систем та технологій. 
Лекція 

Бліцопитування, 

дискус 
12 

1.2 Знати архітектуру програмних систем та їх 

класифікацію. 
Лекція 

Бліцопитування, 

дискус 
12 

1.3 Знати фази проектування та структуру життєвого 

циклу програмних систем. 
Лекція 

Бліцопитування, 

дискус 
12 

1.4 Знати організацію та методологію розроблення 

програмних систем. 
Лекція 

Бліцопитування, 

дискус 
12 

2.1 Вміти формулювати, підтверджувати, 

обґрунтовувати і застосовувати на практиці нові 

конкурентоздатні ідеї, методи, технології 

розв’язання професійних, науково-технічних 

задач, в тому числі нестандартних, а також 

здійснювати аналітичне дослідження 

робочих параметрів інформаційних 

технологій, аналізувати, оцінювати і 

вибирати сучасні інструментальні та 

обчислювальні засоби, технології, 

алгоритмічні і програмні рішення для 

створення програмних систем. 

Практичне 

заняття 

Бліцопитування, 

перевірка 

виконання 

практичних 

завдань 

12 

2.2 Вміти розробляти і самостійно застосовувати 

методи розроблення програмних систем та 

технологій, зокрема розроблення паралельних 

програм та критерії ефективності паралельних 

алгоритмів. 

Практичне 

заняття 

Бліцопитування, 

перевірка 

виконання 

практичних 

завдань 

12 

3 Комунікація: вироблення у студентів практичних 

навиків групового вирішення проблем, 

пов’язаних з розробленням програмних систем. 

Практичне 

заняття 

Бліцопитування, 

дискус, 

презентація 

12 

4 Автономність та відповідальність: 

продемонструвати розуміння особистої 

відповідальності з пошуку рішень за завданнями 

і питаннями, які пов’язані з власними науковими 

дослідженнями, зокрема в частині розроблення 

програмних систем та технологій. 

Практичне 

заняття 

Бліцопитування, 

презентація 
16 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання 
Результати навчання дисципліни  

Програмні результати навчання 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3 4 

РН-9 

Аналізувати, оцінювати і вибирати сучасні інструментальні та 

обчислювальні засоби, технології, алгоритмічні і програмні рішення 

для конкретної задачі в галузі інформаційних систем та технологій. 

+   +   + + 

РН-10 

Знати, розуміти і застосовувати концепції і методології моделювання 

інформаційних процесів. 

  + +    + 

РН-12 

Здійснювати аналітичне дослідження робочих параметрів 
  + + +  + + 

                                                 
 



інформаційних технологій, а також здійснювати аналіз вибраних 

методів, засобів реалізації проектування і давати їм критичну оцінку. 

РН-13 

Формулювати, експериментально підтверджувати, обґрунтовувати і 

застосовувати на практиці нові конкурентоздатні ідеї, методи, 

технології розв’язання професійних, науково-технічних задач, в тому 

числі нестандартних. 

    +   + 

РН-27 

Знати, розуміти, розробляти і самостійно застосовувати методи 

розробки паралельних програм та критерії ефективності паралельних 

алгоритмів. 

 +  +  + +  

 

7. Схема формування оцінки 

7.1. Форми оцінювання 

Рівень досягнення результату навчання визначається за результатами написання підсумкової 

електронної контрольної роботи та презентації виконаного індивідуального завдання. Питома 

вага результатів навчання у підсумковій оцінці за умови її опанування на належному рівні:  

 результати навчання (1.1–1.4 знання) – до 48 %; 

 результати навчання (2.1–2.3 вміння) – до 36 %; 

 результати навчання (3 комунікація) – до 12 %. 

 результати навчання (4 автономність) – до 16 %. 

7.2. Організація оцінювання 

Контроль здійснюється за модульно - рейтинговою системою. Курс складається з 1 

змістового модуля. Заняття проводяться у вигляді лекцій та практичних занять. В кінці семестру 

тематична модульна контрольна робота в електронному вигляді для визначення рівня досягнення 

результатів навчання та відбувається презентація студентами індивідуальної роботи: завдання з 

написання есе з критичного аналізу та обґрунтування теми власного наукового дослідження зі 

спеціальності інформаційних систем та технологій. Завершується дисципліна іспитом.  

Індивідуальні завдання формуються для команди з 2-3 осіб. Оцінюється індивідуальне 

завдання єдиною оцінкою для команди, захист результатів відбувається у формі презентації 

(оцінюється оптимальність обраного підходу, якість виконання та отриманий результат). 

Презентація завдання з обговоренням результатів відбувається на практичних заняттях. Термін 

виконання, захисту індивідуальної роботи – останнє практичне заняття (загалом оцінюється від 

24 до 40 балів). 

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 бальною шкалою. Поточне 

оцінювання проводиться у формі опитування студентів за темами попередніх лекцій (загалом 

оцінюється від 6 до 10 балів), а також виконання контрольної роботи (загалом оцінюється від 6 

до 10 балів). На іспит виносяться загальні питання з теорії та технології проектування 

програмних систем, поняття та фази життєвого циклу програмних систем, організація 

проектування та підтримка життєвого циклу програмних систем, архітектура програмних 

систем, застосовування методів розробки паралельних програм та критерії ефективності 

паралельних алгоритмів, застосовування концепції і методології моделювання інформаційних 

процесів, аналітичне дослідження робочих параметрів інформаційних технологій тощо. 

Заплановано 2 години консультацій з проблемних питань вивчення дисципліни. Семестрове 

оцінювання складає 60 балів (60%). В сумі студент може отримати в семестр від 36 до 60 

балів. Підсумкове оцінювання у формі екзамену: 40 балів (40%) (екзаменаційне оцінювання 

проводиться в письмово-усній формі). 

 

 



 

 

Індивідуальна 

робота у в-ді 

презентації 

Контрольна 

робота 

Семестрове 

оцінювання 

Всього за 

семестр Іспит 
Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 24 6 6 36 24 60 

Максимум 40 10 10 60 40 100 

Студент не допускається до екзамену, якщо під час семестру набрав менше 36 балів. Для допуску до екзамену 

студент має скласти модульні контрольні роботи на позитивну оцінку. Оцінка за іспит не може бути меншою 

24 балів для отримання загальної позитивної оцінки за курс.  
 

7.3. Організація оцінювання:  

Шкала відповідності 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

 

ССТТРРУУККТТУУРРАА    ННААВВЧЧААЛЛЬЬННООЇЇ    ДДИИССЦЦИИППЛЛІІННИИ  

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
п/п 

Назва  теми 
Кількість годин 

лекції ПЗ С/Р 

Змістовий модуль.  

1 Тема 1. Архітектура програмних систем та їх класифікація. 2  12 

2 
Тема 2. Життєвий цикл програмних систем. Фази проектування 
програмних систем. Структура життєвого циклу та моделі 
програмних систем. 

4 2 20 

3  Тема 3 Методологія і технологія розроблення програмних систем. 2  20 

4 
Тема 4 Організація проектування та підтримка життєвого циклу 
програмних систем. 

2 2 20 

 Модульна контрольна робота  2  

 Всього за семестр 10 6 72 

 

Загальний обсяг  90 год., в тому числі: 

Лекцій – 10 год. 

Практичні заняття – 6 год. 

Консультації – 2 год. 

Самостійна робота –72  год. 
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