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 ВСТУП 

 

Програма вивчення вибіркової професійно орієтованої навчальної дисципліни “Сучасні 

технології програмування” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

магістрів з галузі знань 11  –  Математика та статистика,   спеціальності 113 – Прикладна математика. 

Предметом вивчення  є сучасні технології та підходи до організації процесу розробки 

програмного забезпечення і сучасні технології створення розподілених додатків.   

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

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

вивчалися під час підготовки бакалаврів за напрямом інформатика. 

Матеріал курсу використовується під час вивчення дисциплін: технології розробки 

програмного забезпечення, методи об’єктно-зорієнтованого програмування та ін. Дисципліна 

забезпечує подальше виконання магістерських робіт. 

Програма навчальної дисципліни складається з набутих змістових модулів: 

1. Сучасні технології групової  розробки програмного забезпечення. 

2. Сучасні ве6-технології. 

3. Технологія створення розподілених додатків за рахунок web-сервісів та web-служб.  

4. Сучасні технології захисту інформації та тестування програмного забезпечення.  

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Сучасні технології програмування” є 

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

ознайомлення з сучасними методами розробки складного програмного забезпечення і прийомами 

використання сучасних підходів до промислової розробки програм. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Сучасні технології програмування” є 

ознайомлення студентів з методами розробки програмного забезпечення.  

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

знати: 

методологію розробки програмного забезпечення; сучасні технології і засоби програмування; 
технології та інструменти семантичного web; шаблони програмування; технології захисту та 
тестування програмного забезпечення; 

вміти: 

використовувати методології розробки проекту під час групової розробки; використовувати 

шаблони програмування під час розробки проекту; використовувати технології семантичного web в 

розподілених проектах; використовувати технології захисту інформації під час розробки проекту. 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться __300___ годин /__10__ кредитів ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 

Змістовий модуль 1 Сучасні технології групової  розробки програмного забезпечення.  
Особливості і проблеми розробки сучасних програмних проектів.  

Тема 1. Сучасні підході до організації процесу розробки програмного забезпечення. 
Організація процесу з урахуванням його основних складових. Системи керування версіями. MSF. 

Тема 2. Фреймворки. Zend Framework. Symfony Framework. Laravel Framework. Web 

Developer. 

Тема 3. Шаблони проектування. Класифікація шаблонів проектування. Шаблони 

проектування об’єктів. Архітектурні системні шаблони. Шаблони інтеграції корпоративних 

інформаційних систем. 

 

Змістовий модуль 2 Сучасні веб-технології. 

Концепція семантичної павутини, мікроформати та пошукові механізми в мережі. 
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Тема 4. Основні ідеї семантичного вебу. Математична форма семантичного вебу. Технології 

і інструменти. Компоненти семантичного вебу. Онтології і принципи їх побудови. Принцип побудови 

проектів на основі семантичного вебу та проекти, що побудовані.    

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. 

Тема 6. Технології RIA. Введення 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. 

 

Змістовий модуль 3. Технологія створення розподілених додатків за рахунок web-сервісів 

та web-служб. 

Створення, звернення та використання web-служб та web-сервісів. 

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. Введення в середовище. NET Remoting. Архітектура середовища. NET Remoting. Віддалені 

об’єкти, клієнти і сервери. 

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 +. 

 

Змістовий модуль 4. Сучасні технології захисту інформації та тестування програмного 

забезпечення. 

Основні поняття тестування.  Поняття про інформаційну безпеку. 

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.  Оцінка якості тестів. 

Тема 10. Сучасні технології захисту інформації. Поняття про інформаційну безпеку. 

Доступність, цілісність, конфіденційність. Загрози і одна з моделей їх класифікації. Методи захисту 

від загроз. 

 

 

3. Рекомендована література 

Базова 

1. Кулямин В. В. Технология программирования. Компонентный подход. 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. Брауде Э. Дж. Технология разработки программного обеспечения. СПб.: Питер, 2004. – 324 с. 

6. Викрам Васвани Zend Framework разработка веб-приложений на PHP СПб.: Питер, 2012. – 432 с. 
7. Мєтт Занстра PHP объекты, шаблоны и методики программирования. Пер. с англ. – М.: Вильямс, 

2010. – 478 с. 

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

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

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

М.:Вильямс, 2003. –136 с. 

10. Ньюкомер Э. Веб-сервисы. Для профессионалов. СПб.: Питер, 2003. – 421 с. 

11. Феррара А., Мак-Дональд М. Программирование web-сервисов для .NET. СПб.: Питер- BHV, 

2003. – 399 с. 

12. Котляров В. П., Коликова Т. В. Основы современного тестирования программного обеспечения, 

разработанного на С#, учебное пособие: СПб.: Научная редакция, 2004. – 170 с. 

http://window.edu.ru/resource/713/41713/files/MSTesting.pdf 
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Допоміжна 

1. Web-сайт технології PHP http://zend-frameworks.com/ 

2. Web-сайти проекту Symfony http://symfony.com/legacy/doc/book/1_0, http://www.sfhub.org/ 

3. Сайт IBM, що описує Web-служби і SOA. http://www-128.ibm.com/developerworks/webservices/ 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 

 

Основні види контролю засвоєння змісту дисципліни “Сучасні технології 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:  диф. залік, курсова робота. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання: КПФ, опитування. 

 

http://zend-frameworks.com/
http://symfony.com/legacy/doc/book/1_0

