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Загальний опис навчальної дисципліни
Анотація курсу. Навчальна дисципліна «Технологія створення програмних 

продуктів» є невід'ємною частиною циклу комп'ютерних дисциплін, необхідних 
фахівцям-аналітикам з вивчення понять, принципів, методології та технологій 
створення програмних продуктів, призначення засобів об'єктного підходу до 
проектування програмних продуктів, стандартів програмної інженерії, методів 
створення вимог при розробленні програмних продуктів, впровадження стандартів 
якості при створенні програмних продуктів, інструментальних засобів програмної 
інженерії та їх практичне застосування при проектуванні програмного забезпечення 
інформаційних систем.

Метою вивчення дисципліни є надання студентам знань та навичок по засадам 
створення простих і складних програмних продуктів, а саме вивченню застосування 
національних і міжнародних стандартів в області інформаційних технологій, 
методології створення інформаційних систем, планування, контролю і оптимізації 
процесів розробки програмного забезпечення.

Завдання дисципліни є вивчення національних і міжнародних стандартів в 
області розробки програмного забезпечення; ознайомлення із методологіями 
розробки програмного забезпечення; вивчення чинників, які впливають на розробку 
програмного забезпечення; вивчення архітектури програмного забезпечення; 
вивчення вимог до програмного продукту; ознайомлення з поняттями валідація, 
верифікації і тестування програмного продукту; ознайомлення із правила супроводу 
програмного забезпечення; вивчення документації по супроводу програмного 
забезпечення на всіх стадіях його розробки; вивчення методики проектування 
програмних продуктів за допомогою спеціалізованих програмних середовищ.
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Результати навчання (компетентності)
Компетентності, які студент набуде в результаті вивчення дисципліни

С п е ц іа л ь н іс т ь
З а г а л ь н і к о м п е т е н т н о с т і  

(З К )
С п е ц іа л ь н і (ф а х о в і)  

к о м п е т е н т н о с т і (Ф К )
Р е з у л ь т а т и  н а в ч а н н я  (Р Н )

122
«Комп’ютерні

науки»

ЗК1. Здатність до 
абстрактного мислення, 
аналізу та синтезу.
ЗК2. Здатність 
застосовувати знання у 
практичних ситуаціях.
ЗКЗ. Знання та розуміння 
предметної області та 
розуміння професійної 
діяльності.
ЗКб.Здатність вчитися й 
оволодівати сучасними 
знаннями. ЗК7.3датність до 
пошуку, оброблення та 
аналізу інформації зрізних 
джерел. ЗК8. Здатність 
генерувати нові ідеї 
(креативність). ЗК9. 
Здатність працювати в 
команді.
ЗК 11. Здатність приймати 
обґрунтовані рішення.
ЗК12. Здатність оцінювати 
та забезпечувати якість 
виконуваних робіт.
ЗК ІЗ . Здатність діяти на 
основі етичних міркувань. 
ЗК15. Здатність зберігати та 
примножувати моральні, 
культурні, наукові цінності 
і досягнення суспільства на 
основі розуміння історії та 
закономірностей розвитку 
предметної області, її місця 
у загальній системі знань 
про природу і суспільство 
та у розвитку суспільства, 
техніки і технологій, 
використовувати різні види 
та форми рухової 
активності для активного 
відпочинку та ведення 
здорового способу життя.

ФК6. Здатність до 
системного мислення, 
застосування методології 
системного аналізу для 
дослідження складних 
проблем різної природи, 
методів формалізації та 
розв’язування системних 
задач, що мають 
суперечливі цілі, 
невизначеності та ризики 
ФК10. Здатність 
застосовувати методології, 
технології та 
інструментальні засоби 
для управління процесами 
життєвого циклу 
інформаційних і 
програмних систем, 
продуктів і сервісів 
інформаційних технологій 
відповідно до вимог 
замовника.
ФК15. Здатність до аналізу 
та функціонального 
моделювання бізнес- 
процесів, побудови та 
практичного застосування 
функціональних моделей 
організаційноекономічних 
і виробничо- технічних 
систем, методів 
оцінювання ризиків їх 
проектування.

РН4. Використовувати методи 
обчислю вального інтелекту, 
маш инного навчання, 
нейромереж евої та нечіткої обробки 
даних, генетичного та еволюційного 
програмування для розв’язання 
задач розпізнавання, прогнозування, 
класифікації, ідентифікації об’єктів 
керування тощо.
РН8. Використовувати методологію 
системного аналізу об’єктів, 
процесів і систем для задач аналізу, 
прогнозування, управління та 
проектування динамічних процесів в 
макроекономічних, технічних, 
технологічних і фінансових об’єктах. 
РН9.Розробляти програмні моделі 
предметних середовищ, вибирати 
парадигму програмування з позицій 
зручності та якості застосування для 
реалізації методів та алгоритмів 
розв’язання задач в галузі 
ком п’ютерних наук.
РН 11. Володіти навичками 
управління життєвим циклом 
програмного забезпечення, 
продуктів і сервісів інформаційних 
технологій відповідно до вимог і 
обмежень замовника, вміти 
розробляти проектну документацію 
(техніко -економічне обґрунтування, 
технічне завдання, бізнес -план, 
угоду, договір, контракт).
РН14. Застосовувати знання 
методології та СА8Е-засобів 
проектування складних систем, 
методів структурного аналізу 
систем, об'єктно -орієнтованої 
методології проектування при 
розробці і дослідженні 
функціональних моделей 
організаційно-економічних і 
виробничо-технічних систем.

Орієнтовний перелік тем лекцій
1. Поняття програмного забезпечення.
2. Організація технологічного процесу розробки ПЗ.
3. Міжнародні та національні стандарти розробки складних програмних 

продуктів.
4. Оцінка програмного проекту СОСОМО.
5. Методологія розробки програмного забезпечення.
6. Архітектура програмного забезпечення, стандарти опису програмного 

забезпечення.
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7. Патерни проектування програмного забезпечення.
8. Якість програмного забезпечення.
9. Аналіз вимог замовника до програмного забезпечення.
10. Верифікація, валідація та тестування. Стандарти тестування програмного 

забезпечення.
11. Випробування та супровід програмного продукту.
12. Експлуатаційна, операційна, рекламна документація на програмне 

забезпечення.
13. Маркетинг програмних продуктів.

Орієнтовний перелік тем лабораторних занять
1. Інструментальні засоби розробки програмного забезпечення.
2. Передпроектне обстеження предметної області.
3. Побудова діаграм варіантів використання (USECASE DIAGRAMS).
4. Побудова моделей поведінки проектованого ПЗ за допомогою діаграм 

станів і переходів.
5. Побудова моделей поведінки проектованого ПЗ за допомогою діаграми 

діяльності Activity diagram.
6. Побудова моделей поведінки проектованого ПЗ за допомогою діаграми 

послідовності (Sequence diagram).
7. Опис взаємодії за допомогою Collaboration diagram.
8. Розробка діаграми компонентів (Component diagram).
9. Можливості діаграми класів.
10. Діаграми розгортай.

Політика курсу
У Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. За пропуски 
занять без поважної причини здобувач вищої освіти буде неатестований з даної 
дисципліни. Усі пропущені заняття мають бути відпрацьовані під час консультацій 
або на Освітньому порталі університеті.
У Через об’єктивні причини (наприклад, карантин, хвороба, участь у конференції, 
науковому проекті, міжнародному стажуванні) навчання може відбуватись в on-line 
формі на Освітньому порталі ТДАТУ з використанням системи Moodle або за 
посередництва інших інформаційно-комунікаційних платформ чи технологій за 
погодженням із викладачем курсу.
У Списування під час виконання контрольних заходів, диференційованого заліку та 
екзамену заборонені, зокрема із використанням мобільних гаджетів, комунікаційних 
засобів тощо.
У Презентації та виступи мають бути авторськими (оригінальними).
У Здобувач вищої освіти повинен дотримуватися академічної етики: виявляти 
дисциплінованість, вихованість, доброзичливість, чесність, відповідальність, 
дбайливо ставитись до обладнання та книжкового фонду ТДАТУ, виконувати графік 
освітнього процесу.
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