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1. Опис навчальної дисципліни 

Ступінь вищої освіти – бакалавр 

Галузь знань – 05 Соціальні та поведінкові науки  

Спеціальність – 051 Економіка 

Освітня програма – Економічна кібернетика 

Загальний обсяг дисципліни –  4 кредити ЄКТС 

Статус дисципліни – вибіркова  

Навчально-науковий інститут фізики, математики, економіки та інноваційних технологій 

Кафедра – інформатики та інформаційних систем 

Курс – 3; семестр – 5; вид підсумкового контролю – залік 

Мова навчання – українська. 

Види занять: лекції, практичні 

Методи навчання: поєднання традиційних форм аудиторного навчання з елементами 

інтерактивних технологій 

Форми навчання: денна, дистанційна 
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2. Викладачі 

Жидик Володимир Богданович 

E-mail: zhvb63@gmail.com 

ідент. конф. zoom  340 065 6245  

код 6HfzhK 

3. Характеристика навчальної дисципліни 

1. Мета навчальної дисципліни − забезпечити  отримання  студентами  теоретичних знань і 

практичних навичок щодо сучасних технологій створення програмних продуктів. 

2. Результати навчання. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Технологія створення програмних продуктів» 

студент повинен: 

знати:  

 основні види програмного забезпечення, технологічні процеси програмування та порядок 

їх проходження; 

 значення та сутність проектування програмних продуктів, їх побудову та реалізацію; 

 теоретичні положення методики розробки програмних продуктів; 

 практичну значимість сучасних методів розробки програмного забезпечення, можливості їх 

застосування до створення найрізноманітнішого ПЗ; 

 основні моделі ЖЦ програмних засобів;  

 сучасні методології розробки, умови їх застосування;  

 правила  документування текстів програм та іменування змінних і об’єктів,  

 основні моделі та методи проектування архітектури ПЗ, шаблони проектування,  

 засоби автоматизації розробки програмних  продуктів;  

 стандарти, методи і засоби управління процесами життєвого циклу інформаційних систем, 

продуктів і сервісів інформаційних технологій;   

уміти: 

 розробляти програмне забезпечення відповідно до вимог і обмежень замовника; 



 вибирати стратегії для планування життєвого циклу системи;  

 визначати  організаційну, економічну, технічну та операційну здійсненність проекту;  

 реалізовувати та тестувати компоненти програмного забезпечення;  

 аналізувати вимоги замовника до програмних продуктів. 

3. Компетентності. 

Навчальна дисципліна формує: 

Загальні компетентності: 

 здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

 здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

 навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

Фахові компетентності: 

 здатність використовувати сучасне програмне забезпечення при моделюванні та 

прогнозуванні економічних процесів; 

 здатність аналізувати та моделювати розвиток економічних об’єктів з використанням 

адекватних моделей та інформаційних технологій на макро-, мезо-, та мікроекономічному рівнях. 

Програмні результати навчання: 

 застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно 

інтерпретувати отримані результати; 

 демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та 

професійному спілкуванні; 

 застосовувати сучасні комп′ютерні програми для заповнення форм статистичної звітності 

підприємств; 

 застосовувати програмні засоби комп'ютерної техніки для вирішення поставлених задач. 

Пререквізити дисципліни. Вивчення даної дисципліни базується на знаннях з навчальних 

дисциплін «Інформатика», «Комп`ютерні мережі», «Технологія проектування та адміністрування 

баз даних і сховищ даних». 

Постреквізити дисципліни. Набуті знання і вміння потрібні для успішного засвоєння змісту 

дисципліни «Вебпрограмування». 

4. Програма дисципліни. 

Тема 1.  БАЗОВІ ПОНЯТТЯ, ВИДИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.  

Технологія  програмування . Системна  інженерія (System  engineering). Програмування 

(Programming) . Програмне  забезпечення (ПЗ /  Software). Види програмного забезпечення. 

Системне  ПЗ (System  software). Прикладне  ПЗ (application,  application  software). Програмне 

забезпечення як виріб. Технологія розробки програмного забезпечення. Складність визначення 

вимог до програмних систем. Проблеми розробки складних програмних систем. Методологія  

програмування,  проблеми  забезпечення  надійності  програм,  оцінка робочих характеристик і 

якості проектів  Блочно-ієрархічний підхід до створення складних систем . Ключові терміни.  

Принципи сумісності прогамного забезпечення для різних операційних систем. 

Тема 2. ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ І ЕТАПИ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. 

Процеси життєвого циклу програмного забезпечення . Специфікація. Розробка. Тестування.  

Супровід /Модернізація.  Процес розробки програмного забезпечення . Вибір  моделі  життєвого  

циклу , аналіз  вимоги  до  системи, визначення  її  функціональних  можливостей,  проектування  

архітектури  системи, аналіз  вимог  до  програмного  забезпечення, визначення  функціональних 

можливостей,  включаючи  характеристики  продуктивності,  середовища функціонування  

компонентів,  зовнішніх  інтерфейсів,  специфікацій надійності  та  безпеки визначення 

структури  програмного  забезпечення,  документування  інтерфейсів  його компонентів,   

кодування  і  тестування  програмного  забезпечення, розробка  та документування  кожного  

компонента,  а  також  сукупності  тестових процедур  і  даних  для  їх  тестування, інтеграція  

програмного  забезпечення,  збірка  програмних  компонентів відповідно  до  плану  інтеграції . 

Міжнародні стандарти, які регламентують склад  процесів  життєвого  циклу. Стандарт процесу 

розробки. Еволюція моделей життєвого циклу програмного забезпечення .  Каскадна модель 

(waterflow model). Ітеративна модель(Iterative and incremental development) – модель з проміжним 

контролем. Спіральна модель. Особливості створення прогамних продуктів  для мобільних 

систем 

Тема 3.  СТАНДАРТИЗАЦІЯ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  



Два аспекти проектування. Логічне  проектування. Фізичне  проектування. Стадія – Реалізація. 

Стадія – Супровід. Ключові точки проекту розроблення ПЗ. Параметри, які характеризують 

якість програмного продукту. Cтандарт BSP. Вплив стандарту на розвиток  теорії проектування  

та  розробки  ІС. Cтандарти,  що  регламентують процес розробки ПЗ. 

Міжнародні стандарти ISO . Базовий  стандарт  розробки  ПЗ  - ISO  12207.   Стандарти 

організації IEEE – Institute of Electrical and Electronics Engineers. Стандарт зрілості компанії-

розробника програмного забезпечення CMM. Capability Maturity Model.  СтандартSPICE. 

Маркетинг програмних продуктів. Основні ринкові  вимоги до ПЗ.  Оцінка якості ПЗ з позиції 

маркетингу. Нормативно-правове забезпечення  для створення та поширення програмного  

продукту у світі, в Україні 

Тема 4.  СУЧАСНІ МЕТОДОЛОГІЇ РОЗРОБЛЕННЯ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ.  

CASE-засоби та нотації моделювання програмних систем. Етапи розвиткуCASE-засобів за 

областями застосування. CASE-системи  розроблення  баз  даних.  Методологія  структурного  

програмування  та  об'єктно-орієнтоване  програмування. Візуальні  засобіи  моделювання.  

Жорсткі та гнучкі стратегії в методологіях програмування.  Методологія Rational Unified Process 

(RUP).  Методологія Microsoft Solution Framework (MSF) .  Методологія eXtreme Programming 

(XP). Ефективна  комунікація  між  замовником  і  виконавцем.  Гнучке розроблення ПЗ на основі 

Agile development.  Архітектура ПЗ. Стандарти опису архітектури .  Шаблони проектування. 

Патерни. 

Тема 5.  ЯКІСТЬ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. 

 Забезпечення якості ПЗ.  Стандарти, пов'язаны  з оцінкою  якості процесів, яке забезпечує 

організація-розробник. Характеристики якості: функціональність; надійність;ефективність; 

зручність  у  використанні;  ергономічність,  інтуїтивна зрозумілість, повна документація;  

зручність  для  супроводу; портативність. 

 Тестування ПЗ . Планування  робіт (Test  Management), проектування  тестів (Test  Design),  

виконнання  тестування (Test  Execution)  та  аналізу  отриманих  результатів (Test Analysis). 

Методи оцінки якості тестування.   Парне  програмування.  Види тестів  та їх класифікація. Тести  

за рівнем знання системи. Тести за  об’єктом тестування. Тестування продуктивності. Методи 

оцінки якості тестування. Рівні тестування. Критерії  повноти тестування. Верифікація програм. 

Тематика практичних занять. 

1. Етапи  розробки програмного забезпечення  при  структурному підході до програмування: 

Стадія «Технічне завдання» Вибір моделі ЖЦ. Визначення версій. Планування випуску версій. 

Розробка шаблону. 

2. Етапи  розробки  програмного  забезпечення  при  структурному підході до програмування: 

Стадія «Ескізний проект» 

3. Структурний підхід до програмування: Стадія «Технічний проект». Проектування 

інтерфейсу користувача. Розробка прототипу ПЗ. 

4. Етапи  розробки  програмного  забезпечення  Стадія  «Реалізація». Проектування  та  

реалізація  простого  проекту  ПЗ  з інтерфейсом  користувача 

5. Проектування  програмної системи  при  об’єктом  підході  до програмування 

6. Розробка  колективного  проекту   клієнт-серверного  застосування для роботи з базами 

даних за індивідуальним завданнями. 

7. Аналіз  вимог на  розробку,  проектування  архітектури  ПЗ.  Вибір архітектурних  

шаблонів.  Формування  команди  та  розподіл  ролей. Проектування  схеми  БД.  Розробка  

діаграм  прецедентів,  ієрархії  класів, послідовності, розгортання. 

8. Розробка прототипів компонентів. Реалізація базової компоненти. Модульне тестування. 

Тестування компонентів. Інтеграція компонентів в систему і інтеграційне тестування. 

9. Розробка документації. 

10.  Підготовка інсталяційного пакету 

5. Місце проведення занять (локація), технічне й програмне забезпечення (обладнання). 

Лекційні і практичні заняття проводяться в аудиторії теоретичного навчання або дистанційно. 

Технічне забезпечення та програмне забезпечення навчальної дисципліни: ноутбук або ПК,, 

мультимедійне обладнання, програмне забезпечення: Visual Studio, Rad Studio, Android Studio, в 

умовах дистанційного навчання – платформа Zoom.    

6. Система оцінювання. 

Формою підсумкового контролю досягнутих успіхів студента з дисципліни є залік. Досягнуті 

успіхи студента з дисципліни оцінюються під час виконання та захисту практичних робіт,  



 


