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КИЇВ – 2018 
  



 
1. Мета дисципліни дати сучасні знання про теоретико-методологічні підходи та методи 

створення великих програмних систем з використанням процесів життєвого циклу, 

починаючи із задання вимог і кінчаючи супроводом даних систем. 

 
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Знати: основи програмування, основні методологічні підходи до розробки програмних 

систем, основні напрями розвитку технологій розробки програмного забезпечення, 

сучасні і перспективні парадигми програмування, основні підходи і засоби проектування 

програмного забезпечення, а також базові основи програмної інженерії в частині 

створення технологічних ліній. 

2. Вміти: використовувати сучасні способи аналізу предметних областей і сучасні 

методологічні підходи та інструментарії; застосовувати методи перевірки програмного 

забезпечення, процесів його створення та документування, розрізняти умови відповідних 

середовищ та методів тестування і трасування на процесах життєвого циклу. 

3. Анотація навчальної дисципіни:  

Дисципліна «Технології розробки програмного забезпечення» належить до переліку 

дисциплін вільного вибору аспіранта. Дана дисципліна узагальнює знання вміння аспірантів, 

які здобуті в процесі вивчення курсів напряму програмування. Крім того дає можливість 

слухачам освоїти сучасні технології програмування з її процесами життєвого циклу, 

моделями предметної області та різними методами побудови складних програм і надає 

інструментарій засобів і підходів до розробки сучасного програмного забезпечення. 

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

новітніх досягнень з технологій розробки програмного забезпечення, відповідно науково-

освітньої кваліфікації «доктор філософії». Зокрема, Критично оцінювати, аналізувати та 

пропонувати методи і моделі створення, впровадження, експлуатації інформаційних систем і 

керування ними на всіх етапах життєвого циклу.   

 

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 технології розробки програмних 

продуктів 

Лекція, 

практичне 

заняття 

Контрольна 

робота 1 (60% 

правильних 

відповідей), 

екзамен, активна 

робота на лекції, 

усні відпові 

20% 

РН 1.2 

Знати методи та стандарти, пов̓язані з 

процесами управління проектами програмних 

засобів 

РН 1.3 
Знати сучасні засоби розробки та аналізу 

програмних засобів 
20% 

РН 1.4 
Знати принципи, методи та способи написання та 

відлагодження програм 

РН 2.1 

Вміти застосовувати методи та стандарти, повязані 

з процесами управління проектами програмних 

засобів 
Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Контрольна 

робота 2 (60% 

правильних 

відповідей), 

екзамен, захист 

проекту, 

виконання 

завдань, винесених 

на самостійну 

роботу 

20% 

РН 2.2 

Вміти розробляти програми у сучасних 

інструментальних засобах 

20% 



РН 2.3 

Вміти писати програмні специфікації, розробляти 

моделі проектування, відображати процеси 

обробки інформації 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Захист проекту 

5% 

РН3.1 Обґрунтовувати власний погляд на задачу, 

спілкуватися з колегами з питань проектування та 

розробки програмних продуктів 

5% 

РН4.1 Демонстрація авторитетності, інноваційність, 

високий ступінь самостійності, академічна та 

професійна доброчесність, послідовна відданість 

розвитку нових ідей або процесів у передових 

контекстах професійної та наукової діяльності. 

 

5% 

РН4.2 Відповідально ставитися до виконуваних робіт, 

нести відповідальність за їх якість 
5% 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

 

                             Результати     навчання 

дисципліни 

 

Програмні результати  

навчання  

Р
Н

 1
.1

 

Р
Н

 1
.2

 

Р
Н

 1
.3

 

Р
Н

 1
.4

 

Р
Н

 2
.1

 

Р
Н

 2
.2

 

Р
Н

 2
.3

 

Р
Н

 3
.1

 

Р
Н

 4
.1

 

Р
Н

 4
.2

 

(з опису освітньої програми)  

ПРН-8. Критично оцінювати, аналізувати та 

пропонувати методи і моделі створення, 

впровадження, експлуатації інформаційних 

систем і керування ними на всіх етапах 

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: екзамен. 

- 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. 

 

- умови допуску до підсумкового оцінювання: 

Рекомендований мінімум для допуску до іспиту – 36 балів, критично 

розрахунковий мінімум – 20 балів.  

При цьому обов’язковим є виконання всіх передбачуваних робочою програмою видів робіт 

не менше ніж на 60%, а також отримання позитивної оцінки з  контрольних робіт. 
Для здобувачів, які не набрали рекомендований мінімум (60% від максимально можливої 

кількості балів) обов’язковим є написання комплексної семестрової контрольної роботи, яка 
включає увесь пройдений матеріал за семестр і максимальна оцінка за яку не може перевищувати 
40% підсумкової оцінки (до 40 балів за 100-бальною шкалою). 

 

 



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 - 3, у частину 2 – теми 4 – 6 у частину 3 – теми 7 – 9. Обов’язковим 

для екзамену є виконання усіх контрольних робіт та захист проекту 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 студента 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.  
Умовою отримання позитивної результуючої оцінки з дисципліни є досягнення не менш як 

60% від максимально можливої кількості балів, при цьому, оцінка за результати навчання, 
передбачені пунктами 2, 3, 4 не може бути меншою ніж 50% від максимального рівня. 

Максимальна кількість балів, яку може отримати здобувач за роботу протягом семестру 
становить 60 балів за 100-бальною шкалою. 

 

У випадку відсутності з поважних причин відпрацювання та перездачі контрольні роботи 

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 

 



8. СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ. ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ 

І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ Назва лекції 

Кількість годин 

Лекції Практичні 
Самостійна 

робота 

Частина 1. «Класифікація та концептуальні основи побудови пакетів 

прикладних програм» 

1 Тема 1. Оболонки та пакети в програмному 

забезпеченні. сучасні технології проектування 

програмного забезпечення 

Самостійна робота: 

Провести дослідження та порівняльний аналіз 

складу систем програмного забезпечення 

2  8 

2 Тема 2. Принципи побудови та технологія 

використання пакетів прикладних програм. 

Самостійна робота: 

Визначити принципи та технології застосування 

пакетів прикладних програм на тему дисертаційної 

роботи 

1 2 8 

3 Тема 3. Пакети прикладних програм як засіб 

автоматизації програмування. 

Самостійна робота: 

Провести аналіз засобів автоматизації 

програмування та визначити необхідне за темою 

дисертаційної роботи 

2  12 

Контрольна робота 1 1   

Частина 2. «Правила застосування мовних засобів та формування вимог пакетів 

прикладних програм» 

4 Тема 4. Вимоги до створення програмних 

продуктів та засоби внутрішнього проектування 

Самостійна робота: 

Провести аналіз та сформувати вимоги до 

створення програмних продуктів та засобів 

внутрішнього проектування на тему дисертаційної 

роботи 

2 2 12 

5 Тема 5. Методи проектування програмних 

структур. 

Самостійна робота: 

Провести аналіз методів проектування програмних 

структур, визначити необхідні методи 

проектування за темою дисертаційної роботи 

2  12 

Частина 3. «Використання інструментальних засобів розробки пакетів 

прикладних програм» 

6 Тема 6. Низхідне проектування програмного 

забезпечення 

Самостійна робота: 

Провести низхідне проектування архітектури 

програмного забезпечення за темою дисертаційної 

роботи. 

2  12 

7 Тема 7. Конструювання основних блоків 2   8 



програмного забезпечення  

Самостійна робота: 

Спроектувати структуру діалогу екранної форми 

для програмного забезпечення за темою 

дисертаційної роботи. 

Контрольна робота 2 1   

Частина 4. «Підходи до створення програмних систем обробки даних в архітектурі 

клієнт-сервер» 

8 Тема 8. Моделі та технології програмних систем 

оброблення даних. 

Самостійна робота: 

Проаналізувати моделі програмних систем 

оброблення даних необхідні за темою 

дисертаційної роботи. 

1  12 

10 Тема 9. Тестування, настроювання та складання 

програмних продуктів. Оцінка якості програмних 

продуктів 

Самостійна робота: 

Визначити показники якості програмного 

продуктів за темою дисертаційної роботи та методи 

їх розрахунку. 

2  12 

     

11     

12     

ВСЬОГО 18 4 96 

 
Загальний обсяг 120 годин, в тому числі: 

Лекцій – 18 годин,  

Практичні – 4 години. 

Консультації - 2 години. 

Самостійна робота – 96 годин. 
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