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1. Мета вивчення навчальної дисципліни є вивчення фундаментальних 

теоретичних основ професійної діяльності в галузі розробки програмного 

забезпечення; отримання практичних навичок ведення професійної діяльності в 

умовах, наближених до реальних.  
 

2. Передумови для вивчення дисципліни: алгоритмізація та 

програмування, алгоритми і структури даних, об’єктне-орієнтоване 

програмування, крос-платформне програмування, аналіз вимог до програмного 

забезпечення, проектування та конструювання програмного забезпечення, 

стандартизація та сертифікація програмного забезпечення, якість програмного 

забезпечення та тестування, групова динаміка і комунікації. 

 

3. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування показників  

Характеристика навчальної дисципліни1 

денна форма 

навчання 

заочна (дистанційна) 

форма навчання2 

Кількість кредитів  − __3__ 

Кількість годин        − __90_ 

__________вибіркова_________ 
(обов'язкова, вибіркова) 

Семестр викладання дисципліни 
___8__ 

(порядковий номер семестру) 

_____ 
(порядковий номер семестру) 

Вид контролю: 
_____залік, екзамен________ 

(залік, екзамен) 

Розподіл часу: 

- лекції  (годин) __8___
 

_____
 

- лабораторні роботи (годин) 

 
_______

 
_____

 

- практичні заняття (годин) __16___
 

_____
 

- самостійна робота студентів (годин) __66__
 

_____
 

- курсовий проект (годин) _____
 

_____
 

- курсова робота (годин) _____
 

_____
 

- розрахунково-графічна робота 

(контрольна робота) 
_____

 
_____

 

- підготовка та складання екзамену 
(годин) 

_____
 

_____
 

 

4. Очікувані результати навчання з дисципліни  
 

Професійні компетентності, які отримують студенти після вивчення 

навчальної дисципліни: 

Інтегральна компетентність: 

 
1 Якщо дисципліна викладається декілька семестрів, то на кожний семестр за відповідною формою навчання 

заповнюється окремий стовпчик таблиці. 
2 Якщо дисципліна на заочній (дистанційній) формі навчання не викладається, то графа “заочна форма навчання” 

відсутня. 



3 

 

Здатність використовувати поглиблені теоретичні та фундаментальні 

знання, уміння і навички для успішного розв’язування спеціалізованих та 

практичних задач під час професійної діяльності у галузі інформаційних 

 

Загальні компетентності: 

ЗК2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  

 

Фахові компетентності: 

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ФК4. Здатність формулювати та забезпечувати вимоги щодо якості 

програмного забезпечення у відповідності з вимогами замовника, технічним 

завданням та стандартами. 

ФК8. Здатність застосовувати фундаментальні і міждисциплінарні знання для 

успішного розв’язання завдань інженерії програмного забезпечення. 

ФК14.Здатність до алгоритмічного та логічного мислення. 

 

Програмні результати навчання:  

ПРН1. Вміння демонструвати процеси та результати професійної діяльності, 

розроблюючи презентації, звіти. 

ПРН2. Розуміти, аналізувати, цілеспрямовано шукати і вибирати необхідні для 

вирішення професійних завдань інформаційно-довідникові ресурси і знання з 

урахуванням сучасних досягнень науки і техніки.  

ПРН4. Проводити передпроектне обстеження предметної області, системний 

аналіз об'єкта проектування.  

ПРН6. Вибирати вихідні дані для проектування, керуючись формальними 

методами опису вимог та моделювання.  

ПРН7. Знати, розуміти основні процеси, фази та ітерації життєвого циклу 

програмного забезпечення.  

ПРН15. Знати, розуміти і застосовувати на практиці фундаментальні концепції і 

основні принципи функціонування мовних, інструментальних і 

обчислювальних засобів інженерії програмного забезпечення. 

 

5. Критерії оцінювання результатів навчання 

 

Підсумковий контроль знань та компетентностей студентів з навчальної 

дисципліни здійснюється на підставі заліку та іспиту. 

Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки в балах оцінці за 

національною шкалою та шкалою ECTS: 
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Оцінка  
в балах 

Оцінка 
за національною 

шкалою 

Оцінка 
за шкалою ECTS 

Оцінка Пояснення 

90-100 Відмінно A 
Відмінно 

(відмінне виконання лише  
з незначною кількістю помилок) 

82 – 89 

Добре 

B 
Дуже добре 

(вище середнього рівня з кількома 
помилками) 

75 – 81 C 

Добре 
(в загальному вірне виконання  
з певною кількістю суттєвих 

помилок) 

67 – 74 

Задовільно 

D 
Задовільно 

(непогано, але зі значною кількістю 
недоліків) 

60 – 66 E 
Достатньо 

(виконання задовольняє мінімальним 
критеріям) 

35 – 59 Незадовільно 
 
 

FX 
Незадовільно 

(з можливістю повторного 
складання) 

1 – 34 F 
Незадовільно 

(з обов’язковим повторним курсом) 

 

6. Засоби діагностики результатів навчання тестові завдання. 

 

7. Розподіл дисципліни у годинах за формами організації освітнього 

процесу та видами навчальних занять3 

Назва теми лекційного 

матеріалу 

Кількість 

годин 
Назва тем  

Кількість 

годин Література 

очна заочна ЛР, ПР, СЗ, СРС 

СРС 
очна заочна 

1 

2 

2 3 4 5 6 7 

Семестр 8. 

Тема 1. Процес 

розробки програмного 

забезпечення 

 

2  СРС. Основи програмних 

вимог. 

П1. Розробка програмного 

завдання. 

СРС. Розробка технічної 

документації для програмного 

забезпечення. 

8 

 

4 

 

8 

 

 Б: 1, 2, 

3,4, 5, 6, 7 

Д. 1,2,3 

І: 1, 2, 3 

Тема 2. Проектування 

програмного 

забезпечення. 

2  СРС. Проектування 

програмного забезпечення. 

П2. Проектування програмного 

забезпечення. Створення 

призначеного для користувача 

інтерфейсу. 

СРС. Структура і архітектура 

програмного забезпечення. 

8 

 

4 

 

 

 

8 

 

 

 Б: 3,4, 5, 

6, 7 

Д. 1,2,3 

І: 1, 2, 3 

 
3 Якщо дисципліна викладається декілька семестрів, то теми розбивати посеместрово. 
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1 2 3 4 5 6 7 

Тема 3. Конструювання 

програмного 

забезпечення. 

2  СРС. Основи конструювання 

програмного забезпечення. 

П3. Конструювання 

програмного забезпечення. 

Створення програмного коду 

програмного продукту. 

СРС. Управління 

конструюванням. 

8 

 

4 

 

 

 

8 

 Б: 3,4, 5, 

6, 7 

Д. 1,2,3 

І: 1, 2, 3 

Тема 4. Тестування 

програмного 

забезпечення. 

2  СРС. Тестування програмного 

забезпечення. 

П3. Створення документів на 

авторське право.  

СРС. Стандартизація, 

сертифікація і ліцензування 

програмного продукту. 

8 

 

4 

 

8 

 

 

 Б: 3,4, 5, 

6, 7 

Д. 1,2,3 

І: 1, 2, 3 

Усього за семестр 8   82   

УСЬОГО за 

дисципліну 

 

8 

   

82 

  

 

8. Орієнтовна тематика індивідуальних та/або групових занять 

Застосування стандартів при створенні і супроводженні програмного 

забезпечення, розробка та супроводження програмного забезпечення в складі 

професійного колективу, створення проектів для тестування робочих елементів, 

планування розгортання програмного забезпечення, оцінювання якості ролрамних 

продуктів. 

 

9. Форми поточного та підсумкового контролю усне та письмове 

опитування, захист лабораторних робіт, тестові завдання, залік. 

 

10. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення Word, Excel, 

Visual Studio.  

 

11. Рекомендовані джерела інформації: 

1. Базова література 

1.1  Программная инженерия: Учебник / Под ред. Трусова Б. Г. М.: 

Academia, 2017.  72 c. 

1.2 Розин В. М. Эволюция инженерной и проектной деятельности и мысли: 

Инженерия: становление, развитие, типология.  М.: Ленанд, 2016.  200c. 

1.3 Лавріщева К. М. Програмна інженерія. К.: НАНУ, 2008. 319 с. 

1.4 Лаврищева Е. М., Петрухин В. А. Методы и средства инженерии 

програмного обеспечения. М.: Московский физико-технический институт, 2006. 

319 с. 

1.5 Мацяшек, Л.А. Практическая программная инженерия на основе 

учебного примера. М.: Бином. Лаборатория знаний, 2013.  485 c. 



6

1.6 Burepc K. Paspa6otra rpe6onauufi r nporpaMMHoMy o6ecueqeuuto /IIep, c
aHHr. M.: I4a4areJrbcKo-ropronufi gou <<Pyccrar pe4aKrlr{.D), 2004.576 c.

1.7 Ko6epu A. CoapeMellHble MeroAbr onilcaHufl SynrqnonaJrbHbrx rpe6onauzfi
K cr{creMaM. M: I4s4areJrbcrBo <<Jlopro>, 2002.263 c.

2. .(onouixna .nireparypa
2.1 feqqu K., .{xasafiepu M., Mau4puoru A. ouroerr rHxeHepur{

rporpaMMHoro o6ecne.rennx. M. : EXB-flerep6ypr, 20L6. 832 c.
2.2 f{ronalr, flolr M. HenpepuBHa-f, r,rHrerpaqu{. YnyrueHue KarrecrBa

lporpaMMHoro o6ecue.reHmfl. 14 cHzxeHr{e pucKa. M.: Bulr wtc,2017 . 240 c.
2.3 ElarogarcKllx B. A., Borsr,ru B. A., flocrara-nos K. (0. Crangapru3a\ufl

paspa6orrol rporpaMMHhlx cpeAcre: yre6. floco6ue / uo4 peA. O.C. Pasyrtaona. M.:
Ounancrr r crarrrcrwxa,2006. 288 c.

3. IuQoprraqifi ni pecypcr
3 . I https ://www. computer. org/web/swebok
3.2 https ://msdn.microsoft .com
3 . 3 https ://www.uk.wikipedia. org
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