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Анотація курсу
1. Викладачі
1.1. Лектор: Шапошнікова Олена Павлівна
−
доцент кафедри комп’ютерних технологій та мехатроніки;
−
педагогічний стаж – 25 років
−
контактний телефон +38-057-707-37-43
−
e-mail: shaposhnikovaep@gmail.com
−
наукові інтереси: архітектура ПЗ, аналіз вимог до ПЗ, управління ІТ
проектами, якість ПЗ та тестування.
1.2. Асистент лектора:
2. Дисципліна «Архітектура та аналіз вимог до програмного забезпечення»
− рік навчання: 3;
− семестр навчання: 5;
− кількість годин за семестр: 180, в т.ч.
лекційних: 16;
практичних занять: 32;
на самостійне опрацювання: 132;
− кількість аудиторних годин на тиждень
лекційних: 2 (раз на два тижні);
практичних занять: 2.
3. Час та місце проведення
− аудиторні заняття – відповідно до розкладу ХНАДУ, ауд. 214, 313;
− позааудиторна робота – самостійна робота студента із використанням
технологій віртуалізації MS Visio, Draw.io.
4. Пререквізити та постреквізити навчальної дисципліни:
− перереквізити:
«Основи
інформаційних
технологій»,
«Алгоритмізація та програмування», «Операційні системи»,
«Об’єктно-орієнтоване
програмування»,
«Аналіз
вимог
до
програмного забезпечення».
− постреквізити: «Програмування баз даних», «Web-програмування»,
«Управління ІТ проектами», «Якість програмного забезпечення та
тестування».
5. Характеристика дисципліни:
5.1.
Призначення навчальної дисципліни: вивчення дисципліни
«Архітектура програмного забезпечення» займає вагоме місце у структурі
отримання знань за освітньою програмою «Програмне забезпечення систем».
Процес проектування програмного забезпечення (ПЗ) предбачає розроблення
архітектури для зниження складності системи шляхом абстракції та
розмежування повноважень. Архітектура ПЗ об’єднує різні точки зору на
систему, що є вагомим аргументом щодо необхідності та доцільності
розроблення архітектури ПЗ. Ця дисципліна формує системний підхід до
проектування ПЗ та інженерний світогляд фахівця у галузі ІТ.
5.2.
Мета вивчення дисципліни: «Архітектура програмного
забезпечення» є теоретична та практична підготовка студентів, яка має
забезпечити отримання ними основних знань у галузі сучасних технологій

проектування та вивчення архітектури програмного забезпечення, отримання
практичних навичок реалізації програмних систем, основи моделювання і
аналізу програмних систем, аналізу розробки, специфікації та управління
вимогами.
5.3.
Задачі вивчення дисципліни: є формування сукупності знань щодо
етапів та фаз життєвого циклу програмного продукту; формальних моделей
систем; стандартів IDEF1, IDEF3, IDEF5; методології моделювання структури та
поведінки програмних систем з використанням мови UML; розроблення моделі
предметної області логічної та фізичної архітектури програмної системи, схеми
послідовностей, станів та взаємодій компонентів програмної системи.
Професійні компетентності, які отримують студенти після вивчення
навчальної дисципліни:
Інтегральна компетентність:
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
технологій.
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:
− здатність брати участь у проектуванні програмного забезпечення,
включаючи проведення моделювання (формальний опис) його
структури, поведінки та процесів функціонування;
− здатність дотримуватися специфікацій, стандартів, правил і
рекомендацій в професійній галузі при реалізації процесів життєвого
циклу;
− здатність оцінювати і враховувати економічні, соціальні, технологічні та
екологічні чинники, що впливають на сферу професійної діяльності.
Програмні результати навчання:
− знати і застосовувати професійні стандарти і інші нормативно-правові
документи в галузі інженерії програмного забезпечення;
− вміти розробляти людино-машинний інтерфейс;
− знати, аналізувати, вибирати, кваліфіковано застосовувати засоби
забезпечення інформаційної безпеки (в тому числі кібербезпеки) і
цілісності даних відповідно до розв'язуваних прикладних завдань та
створюваних програмних систем.

5.4.
Зміст навчальної дисципліни: відповідає навчальній та
робочій програмі, яка відповідає запитам роботодавців.
5.5.
План вивчення дисципліни
Результати
навчання

Навчальна діяльність

1
2
Тема 1. Введення в дисципліну. Основні поняття та
визначення.
Загальні
та Лекція №1. Введення в дисципліну.
спеціальні
Основні поняття та визначення.
компетентності: План лекції:

Робочий
час
студента
(год.)
3
24
2

Оцінювання
(бал)
4
11

здатність брати 1. Поняття архітектури ПЗ.
участь
у 2. Архітектурні зразки, еталонні
проектуванні
моделі та варіанти архітектур.
програмного
3. Архітектурні
структури
та
забезпечення,
представлення.
включаючи
4. Відношення між структурами.
проведення
Список рекомендованих джерел:
моделювання
Основний: 1-5
(формальний
Додатковий: 1-3
опис)
його Інтернет-ресурси: 1-3
структури,
Завдання для самостійної роботи:
поведінки
та Вивчення та доповнення матеріалів
процесів
лекції на основі самостійного
функціонування; опрацювання основних літературних
здатність
джерел, зазначених у списку на
дотримуватися
електронних
матеріалів,
які
специфікацій,
надаються викладачем
стандартів,
Питання, внесені на самостійне
правил
і опрацювання:
рекомендацій в 1. Поняття про предметну область
професійній
проекту.
галузі
при 2. Формальні визначення.
реалізації
3. Класифікація моделей.
процесів
Практичне заняття № 1. «Аналіз
життєвого циклу; предметної
області.
Визначення
здатність
концепції проекту»
оцінювати
і Мета: Отримати навички виявлення
враховувати
реальних потреб замовника та
економічні,
з’ясування сенсу висловлених вимог,
соціальні,
а також розроблення концепції
технологічні
та проекту.
екологічні
Завдання:
чинники,
що 1. Ознайомитися з видами моделей.
впливають
на 2. Ознайомитися із методологіями
сферу
IDEF.
професійної
3. Вивчити
синтаксис
IDEF0діяльності.
моделей.
Результати
План заняття:
навчання: знати і − Актуалізація
теоретичного
застосовувати
матеріалу
професійні
− Виконання
завдань
практичної
стандарти і інші
роботи
нормативно− Презентація виконаної роботи
правові
документи в
галузі інженерії
програмного
забезпечення.
Тема 2. Варіанти архітектур програмних систем.
Загальні
та Лекція 2. Варіанти архітектур
спеціальні
програмних систем.
компетентності: План лекції:
здатність
1. Архітектура, заснована на рівнях
дотримуватися
абстракцій.

18

4

22
2

13

специфікацій,
стандартів,
правил
і
рекомендацій в
професійній
галузі
при
реалізації
процесів
життєвого циклу.
Результати
навчання: знати і
застосовувати
професійні
стандарти і інші
нормативноправові
документи в
галузі інженерії
програмного
забезпечення;
знати,
аналізувати,
вибирати,
кваліфіковано
застосовувати
засоби
забезпечення
інформаційної
безпеки (в тому
числі
кібербезпеки) і
цілісності даних
відповідно до
розв'язуваних
прикладних
завдань та
створюваних
програмних
систем.

2. Архітектура, заснована на портах.
3. Архітектура, заснована на потоках
даних.
4. Архітектура
незалежних
компонентів.
5. Сервіс-орієнтовані архітектури.
Список рекомендованих джерел:
Основний: 1-7, 9
Додатковий: 1-2
Інтернет-ресурси: 1-4
Завдання для самостійної роботи:
Вивчення та доповнення матеріалів
лекції на основі самостійного
опрацювання основних літературних
джерел, зазначених у списку на
електронних
матеріалів,
які
надаються викладачем
Питання, внесені на самостійне
опрацювання:
Case-засоби для розроблення вимог
до ПЗ.
1. Поняття про CASE-засоби для
розроблення вимог;
2. Необхідні та достатні функції
CASE-засобу для розроблення
вимог;
3. Виконати
аналітичний
огляд
CASE-засобів;
Практичне заняття № 2. Побудова
функціональної моделі проекту та її
декомпозиція.
Мета: навчитися створювати модель
системи в стандарті IDEF0.
Завдання:
1. Розробити контекстну діаграму.
2. Створити діаграму декомпозиції.
3. Створити діаграму дерева вузлів.
План заняття:
− Актуалізація
теоретичного
матеріалу
− Виконання
завдань
практичної
роботи
− Презентація виконаної роботи
Тема 3. Життєвий цикл ПЗ.
Загальні
та Лекція 3. Життєвий цикл ПЗ.
спеціальні
План лекції:
компетентності: 1. Поняття життєвого циклу (ЖЦ) ПЗ.
здатність брати 2. Основні,
допоміжні
та
участь
у
організаційні процеси ЖЦ ПЗ.
проектуванні
3. Взаємозв’язок між процесами ЖЦ
програмного
ПЗ.
забезпечення,
4. Види моделей і стадії ЖЦ ПЗ.
включаючи
Список рекомендованих джерел:
проведення
Основний: 2, 4, 5
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моделювання
Додатковий: 2, 8
(формальний
Інтернет-ресурси: 1-4
опис)
його Завдання для самостійної роботи:
структури,
Вивчення та доповнення матеріалів
поведінки
та лекції на основі самостійного
процесів
опрацювання основних літературних
функціонування; джерел, зазначених у списку на
здатність
електронних
матеріалів,
які
дотримуватися
надаються викладачем
специфікацій,
Питання, внесені на самостійне
стандартів,
опрацювання:
правил
і Методологія BPMN.
рекомендацій в 1. Поняття методології BPMN;
професійній
2. Синтаксис BPMN;
галузі
при 3. Ознаки класифікації подій.
реалізації
Практичне
заняття
№
3.
процесів
Розроблення дерева функцій проекту
життєвого циклу. та вимог до проекту.
Результати
Мета: навчитися аналізувати і
навчання: знати і синтезувати систему за допомогою
застосовувати
дерева функцій
професійні
Завдання:
стандарти і інші
1. Визначити цільову функцію;
нормативно2. Визначити основні функції;
правові
3. Визначити сервісні функції;
документи в
4. Сформувати дерево функцій.
галузі інженерії
План заняття:
програмного
− Актуалізація
теоретичного
забезпечення;
матеріалу
знати,
− Виконання
завдань
практичної
аналізувати,
роботи
вибирати,
− Презентація виконаної роботи
кваліфіковано
застосовувати
засоби
забезпечення
інформаційної
безпеки (в тому
числі
кібербезпеки) і
цілісності даних
відповідно до
розв'язуваних
прикладних
завдань та
створюваних
програмних
систем.
Тема 4. Проектування ПЗ. Визначення вимог і цілей
програмного продукту.
Загальні
та Лекція 4. Проектування ПЗ.
спеціальні
Визначення
вимог
і
цілей
компетентності: програмного продукту.
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здатність брати
участь
у
проектуванні
програмного
забезпечення,
включаючи
проведення
моделювання
(формальний
опис)
його
структури,
поведінки
та
процесів
функціонування;
здатність
оцінювати
і
враховувати
економічні,
соціальні,
технологічні
та
екологічні
чинники,
що
впливають
на
сферу
професійної
діяльності.
Результати
навчання: знати,
аналізувати,
вибирати,
кваліфіковано
застосовувати
засоби
забезпечення
інформаційної
безпеки (в тому
числі
кібербезпеки) і
цілісності даних
відповідно до
розв'язуваних
прикладних
завдань та
створюваних
програмних
систем.

План лекції:
1. Процес
проектування,
як
послідовна трансляція вимог, які
пред’являються до ПЗ.
2. Методологія вирішення задач
проектування по ПЗ по Г. Майєрсу.
3. Рівні вимог до ПЗ.
Список рекомендованих джерел:
Основний: 4, 5, 7, 14
Додатковий: 4, 5
Інтернет-ресурси: 8, 9
Завдання для самостійної роботи:
Вивчення та доповнення матеріалів
лекції на основі самостійного
опрацювання основних літературних
джерел, зазначених у списку на
електронних
матеріалів,
які
надаються викладачем
Питання, внесені на самостійне
опрацювання:
Еволюція платформних архітектур.
1. Автономна архітектура,
2. Централізована архітектура
3. Розподільна архітектура:
− Архітектура «файл-сервер»,
− Архітектура «клієнт-сервер»,
− Архітектура веб-додатків.
Практичне
заняття
№
4.
Моделювання поведінки системи на
логічному
рівні
(розроблення
діаграми станів)
Мета:
навчитися
аналізувати
поведінку об’єкта в декількох
прецедентах.
Завдання:
1. Визначити клас проекту для
якого буде розроблена діаграма
станів,
2. Вивчити
основний
набір
символів
UML для створення
діаграми.
3. Розробити діаграму.
4. Проаналізувати
стани
та
способи реакції на події.
План заняття:
− Актуалізація
теоретичного
матеріалу
− Виконання
завдань
практичної
роботи
− Презентація виконаної роботи
Тема 5. Проектування архітектури ПЗ. Методологія
проектування. Модульність.

16

4

23

12

Загальні
та
спеціальні
компетентності:
здатність брати
участь у
проектуванні
програмного
забезпечення,
включаючи
проведення
моделювання
(формальний
опис) його
структури,
поведінки та
процесів
функціонування;
здатність
дотримуватися
специфікацій,
стандартів,
правил і
рекомендацій в
професійній
галузі при
реалізації
процесів
життєвого
циклу.
Результати
навчання: знати і
застосовувати
професійні
стандарти і інші
нормативноправові
документи в
галузі інженерії
програмного
забезпечення;
вміти розробляти
людиномашинний
інтерфейс.

Лекція
5.
Проектування
архітектури
ПЗ.
Методологія
проектування. Модульність.
План лекції:
1. Модулі,
модульноінтерфейсний підхід.
2. Обґрунтування модульності.
3. Внутрішня
характеристика
модуля – зв’язність.
4. Зціплення модулів – зовнішня
характеристика модуля.
Список рекомендованих джерел:
Основний: 7-11
Додатковий: 4-7
Інтернет-ресурси: 10, 11
Завдання для самостійної роботи:
Вивчення та доповнення матеріалів
лекції на основі самостійного
опрацювання основних літературних
джерел, зазначених у списку на
електронних
матеріалів,
які
надаються викладачем
Питання, внесені на самостійне
опрацювання:
Розподілені архітектури.
1. Класифікація
програмних
систем.
2. Основні ознаки розподілених
систем.
3. Недоліки розподілених систем.
4. Проблеми
проектування
розподілених систем.
Практичне
заняття
№
5.
Моделювання поведінки програмної
системи
на
логічному
рівні
(розроблення
діаграми
послідовності).
Мета:
навчитися
моделювати
взаємодію об’єктів системи в часі, а
також обмін повідомленнями між
ними.
Завдання:
1. Вивчити
основний
набір
символів для створення діаграми.
2. Визначити поняття Об’єкт і
Повідомлення.
3. Розробити діаграму.
4. Проаналізувати
отриману
діаграму.
План заняття:
− Актуалізація
теоретичного
матеріалу
− Виконання
завдань
практичної
роботи

2

17

4

− Презентація виконаної роботи
Тема 6. Багатошарова архітектура ПЗ
Загальні
та Лекція 6. Багатошарова архітектура
спеціальні
ПС
компетентності: План лекції:
здатність брати
1. Логічна структура багатошарової
участь у
архітектури.
проектуванні
2. Поняття рівнів та слоїв.
програмного
3. Шаблони
проектування
забезпечення,
багатошарової архітектури.
включаючи
4. Проектування слоїв.
проведення
Список рекомендованих джерел:
моделювання
Основний: 7-14, 16
(формальний
Додатковий: 4, 5, 7
опис) його
Інтернет-ресурси: 7, 12, 13
структури,
Завдання для самостійної роботи:
поведінки та
Вивчення та доповнення матеріалів
процесів
лекції на основі самостійного
функціонування; опрацювання основних літературних
здатність
джерел, зазначених у списку на
дотримуватися
електронних
матеріалів,
які
специфікацій,
надаються викладачем
стандартів,
Питання, внесені на самостійне
правил і
опрацювання: Архітектура Webрекомендацій в
додатків
професійній
1. Складові
частини
Webгалузі при
додатку.
реалізації
2. Архітектура багаторівневого
процесів
Web-додатку.
життєвого
3. Архітектура змішаного Webциклу.
додатку.
Результати
4. Архітектура багаторівневого
навчання: знати і Web-додатку на основі технології
застосовувати
CORBA.
професійні
5. Архітектура Web-додатків з
стандарти і інші
інтерфейсами OLE DB, ADO и ODBC.
нормативноПрактичне
заняття
№
6.
правові
Моделювання поведінки ІС на
документи в
логічному
рівні
(розроблення
галузі інженерії
діаграми кооперації)
програмного
Мета:
навчитися
створювати
забезпечення;
специфікації об’єктів окремих класів,
вміти розробляти які взаємодіють з метою реалізації
людиноокремих варіантів використання в
машинний
загальному контексті ПС шляхом
інтерфейс.
розроблення діаграми кооперації.
Завдання:
1. Вивчити
основний
набір
символів для створення діаграми.
2. Визначити
структурні
елементи діаграми кооперації.
3. Розробити діаграму.
4. Проаналізувати
отриману
діаграму.
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План заняття:
− Актуалізація
теоретичного
матеріалу
− Виконання
завдань
практичної
роботи
− Презентація виконаної роботи
Тема 7. Паттерни проектування
Загальні
та Лекція 7. Паттерни проектування
спеціальні
План лекції:
компетентності: 1. Поняття паттерна проектування.
здатність
2. Види паттернів.
дотримуватися
3. Породжуючі шаблони.
специфікацій,
4. Структурні шаблони.
стандартів,
5. Поведінкові шаблони.
правил
і Список рекомендованих джерел:
рекомендацій в Основний: 7-13, 16
професійній
Додатковий: 4-7
галузі
при Інтернет-ресурси: 14-17
реалізації
Завдання для самостійної роботи:
процесів
Вивчення та доповнення матеріалів
життєвого циклу. лекції на основі самостійного
Результати
опрацювання основних літературних
навчання: знати і джерел, зазначених у списку на
застосовувати
електронних
матеріалів,
які
професійні
надаються викладачем
стандарти і інші
Питання, внесені на самостійне
нормативноопрацювання: Сокети.
правові
1. Поняття сокету.
документи в
2. Принципи сокетів.
галузі інженерії
3. Функції сокетів.
програмного
Практичне
заняття
№
7.
забезпечення;
Розроблення
моделі
фізичного
вміти розробляти представлення
ІС
(розроблення
людинодіаграми компонентів та розгортання)
машинний
Мета: навчитися розділяти систему
інтерфейс.
на компоненти та представляти
загальну конфігурацію і топологію
ПС.
Завдання:
1. Вивчити
основний
набір
символів для створення діаграм.
2. Визначити з яких фізичних
часток складається ПС.
3. Визначити типи користувачів.
4. Визначити апаратні та технічні
типи пристроїв для виконання
системою своїх функцій.
5. Визначити види та потрібну
пропускну здатність каналів зв’язку.
6. Розробити діаграми.
План заняття:
− Актуалізація
теоретичного
матеріалу
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− Виконання
завдань
практичної
роботи
− Презентація виконаної роботи
Тема 8. Прийоми об’єктно-орієнтованого
19
13
проектування.
Загальні
та Лекція 8. Прийоми об’єктно2
спеціальні
орієнтованого проектування
компетентності: План лекції:
здатність
1. Головні
принципи
об’єктнодотримуватися
орієнтованої архітектури (ООА).
специфікацій,
2. Переваги ООА.
стандартів,
3. Концепції та елементи DDD.
правил і
Список рекомендованих джерел:
рекомендацій в
Основний: 7-14, 16
професійній
Додатковий: 4-7
галузі при
Інтернет-ресурси: 18
реалізації
Завдання для самостійної роботи:
17
процесів
Вивчення та доповнення матеріалів
життєвого
лекції на основі самостійного
циклу;
опрацювання основних літературних
здатність
джерел, зазначених у списку на
оцінювати і
електронних
матеріалів,
які
враховувати
надаються викладачем
економічні,
Питання, внесені на самостійне
соціальні,
опрацювання: COM-технологія
технологічні та
1. Поняття СОМ-технології.
екологічні
2. Проблеми, які вирішуються за
чинники, що
допомогою СОМ-технології.
впливають на
сферу
професійної
діяльності.
Результати
навчання: знати і
застосовувати
професійні
стандарти і інші
нормативноправові
документи в
галузі інженерії
програмного
забезпечення.
Разом
180 годин/
100
6 кредити
балів
Підсумковий контроль
Іспит
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