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 ВСТУП 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Командна розробка програмних 

проектів” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки _бакалаврів_ з галузі 

знань 01  –  Освіта/Педагогіка,  спеціальності  014.09 – Середня освіта (Інформатика). 
Предметом вивчення  є методи, нотації та принципи проектування, що застосовуються при 

розробці складного програмного забезпечення. 

Міждисциплінарні зв’язки: теорія програмування, системне програмування, програмування 

комп’ютерної графіки, об’єктно-зорієнтований аналіз та проектування та ін. 

Матеріал курсу використовується під час вивчення дисциплін: прикладне програмування в 

комп’ютерних мережах, сучасні технології програмування та ін. Дисципліна забезпечує подальше 

виконання курсових, дипломних і магістерських робіт. 

Програма навчальної дисципліни складається з набутих змістових модулів: 

1. Проблеми та підходи розробки ПЗ. 

2. Моделі етапів розробки ПЗ.  

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Командна розробка програмних проектів” є 

формування у студентів базових теоретичних понять, які лежать в основі дисципліни та 

ознайомлення з підходами проектування програмного забезпечення. 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Командна розробка програмних проектів” є 

надання студентам знань щодо архітектурних моделей ПЗ, проектних характеристик і метрик для їх 

оцінки.  

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: моделі життєвого циклу; етапи розробки і специфікації, що їх супроводжують; 

процеси, що супроводжують розробку ПЗ; основні прийоми сучасних підходів до промислової 

розробки програм, 

вміти: використовувати інструменти і мови розробки моделей проектування; 

використовувати технології, методи та засоби створення якісних та гнучких програм; оцінювати 

якість і вартість ПЗ на стадії розробки. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться __120___ годин /__4__ кредитів ECTS. 

 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 

Змістовий модуль 1 Проблеми та підходи розробки ПЗ. 

Проблеми, що виникають під час розробки складних систем. Етапи життєвого циклу 

програмного забезпечення. Процеси розробки ПЗ.  

Тема 1. Проблеми розробки складних програмних систем. Класифікація програм. 

Структура складних систем. Принципи роботи зі складними системами 

Тема 2. Життєвий цикл та етапи розробки ПЗ. Стандарти процесу розробки. Етапи 

розробки і характеристики специфікацій, які їх супроводжують. Різновиди моделей життєвого циклу 

ПЗ. Оцінка якості процесів створення ПЗ.  

Тема 3. Процеси розробки ПЗ. Уніфікований процес Rational (RUP), фази розробки. Основні 

артефакти і потоки даних між ними згідно RUP. Екстремальне програмування, особливості процесу 

розробки ПЗ. 

 

Змістовий модуль 2 Моделі етапів розробки ПЗ. 

Типи моделей. Інструменти і мови розробки моделей ПЗ.  

Тема 4. Концептуальна модель предметної області. Інструменти проектування. Уніфікована 

мова моделювання UML. Діаграма варіантів використання, основні позначення і правила побудови  

Тема 5. Модель аналізу. Призначення і склад. Діаграма класів аналізу правила і рекомендації 

розробки.  
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Тема 6. Модель проектування. Статична модель, яка представлена діаграмою класів. Класи і 

відносини між ними. Категорії класів. Асоціації, атрибути, операції, специфікації. Динамічна модель, 

яка представлена автоматом і взаємодією. Діаграми взаємодії: діаграма послідовності і діаграма 

кооперації. Автомати: діаграма станів і переходів, діаграма діяльностей.  

Тема 7. Модель реалізації. Діаграма компонентів. Пакети і підсистеми. Інтерфейси. 

Компоновка системи. Моделювання програмного тексту системи. Моделювання реалізації системи. 

Діаграма розміщення та її використання. 

 

3. Рекомендована література 

Базова 

1. Пинто Дж. Управление проектами. Сборник статей под ред. СПб.: Питер, 2004. –198 с. 

2. Константайн Л., Локвуд Л.. Разработка программного обеспечения. СПб.: Питер, 2004. – 316 с. 

3. Соммервилл И. Инженерия программного обеспечения. М.: Вильямс, 2002. – 254 с. 

4. Ройс У. Управление проектами по созданию программного обеспечения. М.: Лори, 2002. – 298 с. 

5. Брукс Ф. Мифический человеко-месяц или как создаются программные системы. СПб.: Символ-

Плюс, 2001. – 267 с. 

6. Иванова Г.С. Технология программирования М.: Издательство МГТУ имени Н.Э.Баумана, 2002. – 

320 с.  

7. Камаев В.А.  Костерин В.В. Технологии программирования М.: Высшая школа, 2006. – 454 с.  

8. Буч Г., Рамбо Д., Джекобсон А. Язык UML. Руководство пользователя: Пер. с англ. – М.: ДМК, 

2000. – 288 с. 

 

Допоміжна 

9. Брауде Э. Дж. Технология разработки программного обеспечения. СПб.: Питер, 2004. – 324 с. 

10. Гамма Э., Хелм Р., Джонсон Р., Влиссидес Дж. Приемы объектно-ориентированного 

проектирования. Паттерны проектирования: Пер. с англ. –СПб.: Питер, 2003. – 366 с. 

11. Влиссидес Дж.  Применение паттернов проектирования. Дополнительные штрихи: Пер. с англ. – 

М.: Вильямс, 2003. –136 с. 

12. Буч Г. Объектно-ориентированное проектирование с примерами применения: Пер. с англ. – М.: 

Конкорд, 1992. – 517 с.  

 

4.  Форма підсумкового контролю успішності навчання 

Основні види контролю засвоєння змісту дисципліни “Об'єктно - зорієнтованний аналіз та 

програмування” є такі: 

 Поточний контроль – спостереження за навчальною діяльністю протягом вивчення всього 

курсу. 

 Періодичний контроль – самостійна робота (епізодично). 

 Модульний (проміжний) контроль – двічі за семестр. 

 Підсумковий контроль: диференційований залік. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання: КПФ, опитування. 

 

 

 

http://www.al.booknavigator.ru/?page=itrec_104&id=2428
http://www.al.booknavigator.ru/?page=itrec_104&id=2429
http://www.al.booknavigator.ru/?page=itrec_103&id=97

