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ВСТУП 

 

Мета і завдання самостійної роботи: формування у студентів базових 

теоретичних понять, які покладено в основу навчальної дисципліни, та 

ознайомлення із сучасними методами розробки складного програмного 

забезпечення і прийомами використання сучасних підходів до промислової 

розробки програм. 

Самостійна робота студентів забезпечується підручниками, навчальними 

та методичними посібниками, які є в бібліотеці КрНУ. Також студент може 

користуватися конспектами лекцій та лабораторних занять викладача. 

Методичні вказівки містять теми та погодинний розклад самостійної 

роботи, а також питання для самостійного опрацювання. Студент повинен 

знайти літературу, вивчити необхідні теми, а потім відповісти на питання для 

самоперевірки.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: методологію розробки програмного забезпечення; сучасні 

технології й засоби програмування; технології та інструменти семантичного 

web; шаблони програмування; технології захисту та тестування програмного 

забезпечення; 

 уміти: використовувати методології розробки проекту під час групової 

розробки; використовувати шаблони програмування під час розробки проекту; 

використовувати технології семантичного web у розподілених проектах; 

використовувати технології захисту інформації під час розробки проекту. 
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ 

 

 

№ 

пор. 

 

Тема 

Денна форма навчання 

К-сть 

год. 

(лекц.) 

К-сть 

год. 

СРС 

1 2 3 4 

1 
Сучасні підході до організації процесу 

розробки програмного забезпечення 
2 10 

2 Фреймворки 2 15 

3 Шаблони проектування 2 13 

4 Основні ідеї семантичного вебу 4 15 

5 

Синдикація і агрегування веб-

контенту. Поліпшення usabilty веб-

контенту. Мікроформати 

2 15 

6 Технології RIA 6 20 

7 Web-служби 4 12 

8 Web-сервіси 4 10 

9 Сучасні технології тестування 6 15 

10 Сучасні технології захисту інформації 4 15 

 Усього за семестр: 36 140 
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2 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ 

 

Для вивчення навчальної дисципліни «Сучасні технології 

програмування» студент має бути налаштований на засвоєння мети, завдань, 

змісту, принципів, засобів і методів сучасних технологій програмування.  

Самостійна робота полягає в систематизації знань з навчального курсу; 

формуванні цілісного, системного бачення питань застосування сучасних 

технологій програмування під час розробки програмного забезпечення; 

узагальненні знань, форм і методів роботи відповідно до їх логіко-змістовного 

викладення у процесі навчального курсу. 

Вивчення навчальної дисципліни студентами денної форми навчання 

відбувається за допомогою різних форм опанування матеріалу: лекцій, роботи з 

літературою, розв’язання на лабораторних заняттях прикладних задач. 

У закладі вищої освіти найбільш суттєвою формою передачі певного 

обсягу знань з навчальної дисципліни є академічна лекція. Сучасна лекція 

ґрунтується на активній взаємодії викладача і студента. Вона має задовольнити 

запити студента щодо активізації мислення, мотивуючого, аналізуючого 

характеру. Для викладача мета лекції полягає у доведенні до студентів 

найбільш суттєвих сторін проблеми, що розглядається в логіко-змістовній 

структурі навчального курсу. Лекція допомагає у стислий час зорієнтувати 

студентів на усвідомлення суттєвих питань теми, сформувати свої погляди та 

інші відомості про способи розв’язання задачі. 

До кожної з тем додається список літератури, який допомагає самостійно 

підготуватися до лабораторних робіт і заліку. Займатися самостійно студент 

може в бібліотеці або вдома у вільний від навчання час. Також студент має 

звертатися за допомогою до викладачів під час консультацій, які проводяться 

на кафедрі згідно з графіком. 
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3 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Тема 1 Сучасні підході до організації процесу розробки програмного 

забезпечення 

Організація процесу з урахуванням його основних складових. Системи 

керування версіями. MSF. 

Питання для самоперевірки 

1. Опишіть структурно пакет посібників MSF. 

2. Що припускає модель процесів MSF? 

3. Надати стислу характеристику терміну «рамки». 

4. Скільки основних галузей відповідальності рольових кластерів? 

5. Які обов’язки має учасник рольового кластеру «розробка»? 

Література: [1, с. 254–261; 2, с. 41–112; 3, с. 47–128; 4, с. 112–132;          

5, с. 3–25; 6, с. 140–149; 7, с. 333–347; 8, с. 10–37; 10, с. 89–97]. 

 

Тема 2 Фреймворки 

Zend Framework. Symfony Framework. Web Developer. Налаштування 

контролера. Загальний HTML-код. 

Питання для самоперевірки 

1. Що використовує Zend Framework за замовчуванням? 

2. На якій програмній архітектурі заснований Zend Framework? 

3. Як указати шлях до папки, в якій зберігаються моделі? 

4. Скільки є способів додавання елементів у форму? 

Література: [1, с. 261–263; 4, с. 132–141; 5, с. 25–31; 7, с. 347–353;           

с. 8, 41–50]. 

 

Тема 3 Шаблони проектування 

Класифікація шаблонів проектування. Шаблони проектування об’єктів. 

Архітектурні системні шаблони. Шаблони інтеграції корпоративних 

інформаційних систем. 
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Питання для самоперевірки 

1. Опишіть класифікацію шаблонів проектування. 

2. Які бувають шаблони інтеграції корпоративних інформаційних 

систем? 

3. Що належить до архітектурних системних шаблонів? 

Література: [2, с. 152–186; 4, с. 156–161; 5, с. 31–41; 6, с. 149–161;          

7, с. 311–368; 8, с. 50–85; 9, с. 211–215; 12, с. 66–73]. 

 

Тема 4 Основні ідеї семантичного вебу 

Математична форма семантичного вебу. Технології та інструменти. 

Компоненти семантичного вебу. Онтології й принципи їх побудови. Принцип 

побудови проектів на основі семантичного вебу та проекти, що побудовані. 

Питання для самоперевірки 

1. Надайте визначення поняття інтелектуальні технології. 

2. Що являє собою Semantic Web у математичній формі? 

3. Скільки основних типів відносин між поняттями? 

4. Опишіть класифікацію симантичних мереж. 

5. Які використовуються властивості, щоб установити відносини між 

індивідами або індивідами і значеннями даних? 

6. Як створюються ієрархії властивостей? 

Література: [6, с. 162–181; 8, с. 89–96; 9, с. 209–211; 10, с. 132–143;        

11, с. 87–97]. 

 

Тема 5 Синдикація і агрегування веб-контенту. Поліпшення usabilty 

веб-контенту. Мікроформати 

Перелік мікроформатів. Веб-синдикація на основі RSS. Веб-фрагменти 

(web-slices). Прискорювачі пошуку. Специфікація OpenSearch. 

Питання для самоперевірки 

1.  Які бувають мікроформати? 

2. Які є основні переваги веб-синдикації на основі RSS? 
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3. Опишіть специфікацію OpenSearch. Яке її головне призначення? 

Література: [2, с. 118–136; 4, с. 161–173; 7, с. 368–371; 11, с. 121–129]. 

 

Тема 6 Технології RIA 

Уведення в RIA. Архітектура RIA. Стек технологій Adobe для створення 

RIA додатків. AdobeFlash. AdobeFlex, процес розробки додатків. Проекти 

ActionScript. AdobeAIR. Ajax. Технология JavaFX. Технологія Google Gears. 

Питання для самоперевірки 

1. Як розшифровується та переводиться абревіатура RIA? 

2. Які є недоліки та переваги RIA? 

3. Яка конфігурація проекту дозволяє створювати проекти Flex? 

4. Чи є можливість роботи в режимі offline з RIA? 

5. Яка конфігурація проекту дозволяє створювати проекти, що 

використовують з LiveCycle Data Services, BlazeDS або Flash Remoting? 

6. Що являє собою в інструментальних засобах проекція групу уявлень і 

редакторів? 

7. Що належить до RIA технологій? 

8. Скількома компонентами надана веб-серверна архітектура? 

Література: [1, с. 254–261; 2, с. 41–112; 3, с. 47–128; 4, с. 112–132;              

5, с. 3–25; 6, с. 140–149; 7, с. 333–347; 8, с. 10–37; 10, с. 89–97]. 

 

Тема 7 Web-служби 

Програмування веб-служб у керованому коді. Оголошення веб-служб. 

Методи веб-служб. Реалізація асинхронного методу веб-служби. Серверні та 

клієнтські додатки Remoting. Уведення в середовище. NET Remoting. 

Архітектура середовища. NET Remoting. Віддалені об’єкти, клієнти і сервери. 

Питання для самоперевірки 

1. Скільки на сьогодні підтримується  варіантів настройки розподілених 

додатків? 

2. Для чого створювалося середовище NET Remoting? 
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3. На скільки класів діляться всі об’єкти середовища CLR з точки зору 

середовища Remoting? 

4. Які класи успадковуються від класу System.MarshalByRefObject? 

5. Яка є проблема під час використання розподілених об’єктів? 

6. Який клас визначає інтервал часу, протягом якого менеджер оренди 

перевіряє, чи відслужив об’єкт? 

Література: [1, с. 261–263; 4, с. 132–141; 5, с. 25–31; 7, с. 347–353;           

с. 8, 41–50]. 

 

Тема 8 Web-сервіси 

WSE. Архітектура конвеєра фільтра WSE. Aрхітектура SecurityProvider. 

Оновлення каркаса клієнта для використання WSE. Основи компонентної 

об’єктної моделі. Організація інтерфейсу СОМ. Сервери СОМ-об’єктів. 

Створення і робота з СОМ-об’єктами. Компоненти COM +, що обслуговуються. 

Створення додатків із застосуванням COM +. 

Питання для самоперевірки 

1.  Що таке XML Web-сервіс? Надати загальну характеристику. 

2. Чи є різниця між Web-сервісами та Web-сайтами? Якщо є, то в чому? 

3. На що розраховані Web-сервіси? 

4. Які переваги має Web-сервіс? 

5. Які недоліки має Web-сервіс? 

6. Що таке XML і HTTP? Яке значення вони мають у Web-сервісах? 

7. Що таке SOAP? Надати загальну характеристику. 

8. Що таке AdditionService.asmx? 

9. Надати характеристику WSDL. 

10. Як відбувається виявлення web-сервісів? 

Література: [2, с. 152–186; 4, с. 156–161; 5, с. 31–41; 6, с. 149–161;          

7, с. 311–368; 8, с. 50–85; 9, с. 211–215; 10, с. 66–73]. 
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Тема 9 Сучасні технології тестування 

Концепція тестування. Критерії вибору тестів. Різновиди тестування. 

Якість програмного продукту і тестування. Підходи щодо розробки тестів. 

Виконання тестів. Документація і супроводження тестів. Оцінювання якості 

тестів. 

Питання для самоперевірки 

1. Опишіть сучасну концепцію тестування. 

2. Які є основні критерії вибору тестів? 

3. Від чого залежить якість програмного продукту і тестування? 

4. Опишіть критерії оцінювання якості тестів. 

Література: [6, с. 162–181; 8, с. 89–96; 9, с. 209–211; 10, с. 132–143; 11,      

с. 87–97]. 

 

Тема 10 Сучасні технології захисту інформації 

Поняття про інформаційну безпеку. Доступність, цілісність, 

конфіденційність. Загрози й одна з моделей їх класифікації. Методи захисту від 

загроз. 

Питання для самоперевірки 

1. Надайте визначення інформаційної безпеки. 

2. У чому полягає доступність, цілісність, конфіденційність? 

3. Опишіть сучасні методи захисту від загроз. 

Література: [2, с. 118–136; 4, с. 161–173; 7, с. 368–371; 11, с. 121–129]. 
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4 ТЕСТИ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО РОЗВ’ЯЗАННЯ 

 

1. Структурно пакет посібників MSF розділений на: 

а) 4 документи; 

б) 5 документів; 

в) 6 документів. 

2. Модель процесів MSF припускає: 

а) відкритий обмін інформацією; 

б) швидкий обмін інформацією; 

в) чесний обмін інформацією. 

3. Скільки основних галузей відповідальності рольових кластерів: 

а) 7; 

б) 6; 

в) 5. 

4. Для формату URL http://localhost/public/zf-tutorial/news/view news – це: 

а) спосіб; 

б) контролер; 

в) можливість. 

5. Первинний контролер сторінки безпосередньо перед закінченням 

своєї роботи: 

а) автоматично видає заголовок і вміст; 

б) автоматично видає заголовок; 

в) автоматично видає вміст. 

6. За замовчуванням ZF використовує: 

а) news; 

б) index; 

в) view. 

7. Zend Framework заснований на програмній архітектурі: 

а) модель-Вид-Контролер; 

б) можливість-Вид-Контролер; 

в) дія-Вид-Контролер. 
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8. Фільтрація даних у полях форми відповідає за: 

а) введення пароля; 

б) введення логіна; 

в) внесення змін. 

9. Який шлях до папки, в якій зберігаються моделі, вказано вірно: 

а) zend_test/models; 

б) zend_test/application/models; 

в) zend_test/models/application. 

10.  Частину програми, яка належить до роботи з даними, називають: 

а) модель; 

б) контролер; 

в) вид. 

11.  Semantic Web у математичній формі являє собою: 

а) різновид графа; 

б) діаграму; 

в) алгоритм. 

12.  Скільки основних типів відносин між поняттями: 

а) два; 

б) три; 

в) чотири? 

13. Класифікація симантичних мереж: функціональні, кількісні, 

просторові, часові, логічні: 

а) за кількістю типів відносин; 

б) за типом відносин; 

в) за кількістю відносин. 

14.  Класифікація симантичних мереж Бінарні, N-арні: 

а)за кількістю типів відносин; 

б) за типом відносин; 

в) за кількістю відносин. 

15. Класифікація симантичних мереж (однорідні, неоднорідні): 

а) за кількістю типів відносин; 
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б) за типом відносин; 

в) за кількістю відносин. 

16.  Ця конфігурація проекту дозволяє створювати проекти, що 

використовують з LiveCycle Data Services, BlazeDS або Flash Remoting: 

 а) PHP; 

 б) ASP.NET; 

 в) ColdFusion. 

17.  В інструментальних засобах проекція являє собою групу уявлень і 

редакторів: 

 а) проекція; 

 б) проект; 

 в) проекування. 

18.  За наявності встановлених Microsoft Windows і Microsoft Visual Web 

Developer можна створювати проекти, що використовують для розгортання 

сервер-розробки. Це відбувається за допомогою конфігурації: 

 а) J2EE; 

 б) ASP.NET; 

 в) ColdFusion. 

19.  Об’єкти цих класів недоступні поза свого домену програми. Це, 

зокрема, стосується і класів винятків: 

 а) класи, маршалізуючі за посиланням; 

 б) класи, маршалізуючі за значенням; 

 в) немаршалізуючі класи і класи без певної процедури серіалізації або 

відмічені як несеріалізуючі. 

20.  Об’єкти цих класів можуть копіюватися між доменами додатків, 

якщо для них визначені операції серіалізації та десеріалізації: 

 а) класи, маршалізуючі за посиланням; 

 б) класи, маршалізуючі за значенням; 

 в) немаршалізуючі класи і класи без певної процедури серіалізації або 

відмічені як несеріалізуючі. 
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5 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗА 100-БАЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ 

 

 Оцінювання самостійної роботи студентів під час підготовки до 

диференційованого заліку з навчальної дисципліни «Сучасні технології 

програмування» проводиться за схемою 1. 

Схема 1 – Оцінювання за 100-бальною системою 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диференційований залік 

Підготовка та робота 

студентів на лабораторних 

заняттях 

 

Захист лабораторних робіт 

Захист кожної лабораторної 

роботи 

15 балів 45 балів 

5 балів 
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