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 ВСТУП 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Технологія розробки програмного 

забезпечення” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки _магістрів_ з галузі 

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

Предметом вивчення  є технології, які використовуються при розробці додатків і 

компонентів, а також прийоми використання сучасних підходів до промислової розробки програм та 

способи створення якісних та гнучких програм в умовах жорстких обмежень на проекти розробки.  

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: сучасні технології 

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

подальше виконання курсових, дипломних і магістерських робіт. 

Програма навчальної дисципліни складається з набутих змістових модулів: 

1. Процеси розробки та контроль якості ПЗ. 

2. Керування проектом, основні параметри керування. 

3. Аналіз вимог, вибір архітектури та процес проектування.  

4. Тестування, інтеграція, веріфікація і валідація.  

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Технологія розробки програмного 

забезпечення” є формування у студентів базових теоретичних понять, які лежать в основі дисципліни 

та ознайомлення з підходами контролю якості,  оцінювання та аналізу програмних продуктів.  

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Технологія розробки програмного 

забезпечення ” є надання студентам знань щодо методів розробки програмного забезпечення.  

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

знати: процеси розробки програмного забезпечення; метрики контролю якості і оцінки 

програмного забезпечення; основні параметри керування проектом; особливості вибору архітектури 

проекту методи проектування; типи тестів і методи тестування ПЗ; 

вміти: використовувати параметри керування під час розробки ПЗ; робити аналіз вимог до 

проекту, обирати архітектуру, проектувати і розробляти модулі проекту; розробляти тести для всіх 

етапів розробки проекту. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться __180___ годин /__6__ кредитів ECTS. 

 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 

Змістовий модуль 1 Процеси розробки та контроль якості ПЗ.  
Процеси розробки та побудови програмного проекту.  

Тема 1. Сучасний погляд на розробку ПЗ. Вимоги до процесу, проекту, продукту та 

персоналу. Стандарти документації. Перелік і призначення документації різних фаз розробки ПЗ. 

Тема 2. Якість розробки ПЗ. Метрики. Процес контролю якості. Інспектування. Оцінка 

вартості додатку, попередні розрахунки. Розмірно-орієнтовані метрики. Керування проектом і якість. 

Допоміжні засоби і методи керування проектом.   

 

Змістовий модуль 2 Керування проектом, основні параметри керування. 

Схема процесу керування проектом. Використання параметрів керування для виконання 

попередніх розрахунків розробки ПЗ. 

Тема 3. Функціонально-орієнтовані метрики. Виконання оцінки проекту на основі LOC-та 

FP-метрик. Конструктивна модель вартості. Модель композиції додатка. Модель раннього етапу 

проектування. Модель етапу постархітектури. Попередня оцінка програмного проекту. Аналіз 

чутливості програмного проекту. 
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Змістовий модуль 3. Аналіз вимог, вибір архітектури та процес проектування. 

Процес аналізу вимог. Методологія та інструментальні засоби. 

Тема 4. Класичні методи аналізу. Структурний аналіз. Діаграми потоків даних. Опис потоків 

даних і процесів. Методи аналізу, що орієнтовані на структури даних. Етапи аналізу. 

Тема 5. Моделі каркаси і зразки проектування. Типи архітектур і їх моделі. Нотації, 

стандарти та інструментальні засоби. Етапи проектування. Метричні особливості об'єктно-

зорієнтованих програмних систем. Зв'язність об'єктів. Реалізація модулів. Якість під час реалізації. 

 

Змістовий модуль 4. Тестування, інтеграція, веріфікація і валідація. 

Типи тестів. Планування модульних тестів. Процеси інтеграції, веріфікації, валідації. 

Тема 6. Сучасні технології тестування Основні поняття тестування. Фази і етапи тестування. 

Типи тестів. Розробка, керована тестами (Test Driven Development). 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 

 

Основні види контролю засвоєння змісту дисципліни “Технологія розробки програмного 

забезпечення” 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://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

