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ВСТУП 

 

Програму вивчення навчальної дисципліни «Інженерія програмного 

забезпечення» складено відповідно до нормативної частини змісту освітньо-

професійної програми підготовки бакалаврів зі спеціальності 123 

«Комп’ютерна інженерія». 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є фундаментальні основи,   

практичні методи та засоби підтримки життєвого циклу продуктів програмного 

забезпечення та інформаційних систем, основи і методи менеджменту 

створення програмних продуктів інформаційних технологій, основи та методи 

управління якістю програмних продуктів. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна базується на знаннях та вміннях, 

які студенти отримали під час вивчення таких навчальних дисциплін: 

«Програмування», «Прикладне програмування», «Архітектура комп’ютерів».  

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів: 

1. Моделі життєвого циклу для розробки програмних систем. 

   2. Реалізація об’єктно-орієнтованих програмних систем. 

3. Архітектурне проектування програмного забезпечення 

4. Верифікація програм. Методи перевірки і тестування програм і систем.  

 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Мета дисципліни – ознайомлення студентів з процесами, методами 

та засобами підтримки життєвого циклу продуктів програмного забезпечення та 

інформаційних систем, основам менеджменту створення програмних продуктів 

інформаційних технологій, основам управління якістю програмних продуктів. 

1.2.Основним завданням  вивчення дисципліни є: 

 вивчення проблем та напрямків розвитку технології програмування; 

 оволодіння основними методами та засобами автоматизації 

проектування, виробництва, випробувань та оцінки якості програмного 

забезпечення; 

 вивчення напрямків розвитку методів та програмних засобів 

колективної розробки програмного забезпечення. 

 оволодіння стандартним підходом до розробки програмних проектів, 

який полягає у використанні моделей життєвого циклу, в процеси яких 

вбудовані методи проектування, верифікації, тестування та оцінювання 

проміжних робочих продуктів, а також перевірки планів та часу виконання 

робіт на цих процесах для того, щоб регулювати строки та витрати, а також 

імовірні ризики та недоліки. 
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1.3. У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні: 

знати: 

 методи проектування та виробництва програмного продукту; 

 методи організації роботи в колективах розробників програмного 

забезпечення; 

 основні етапи створення програмного забезпечення, моделі життєвого 

циклу програмного забезпечення, принципи побудови, проектування і 

тестування програм, програмних систем і комплексів. 

вміти:  

 самостійно вибирати потрібну для розробки модель життєвого циклу;  

 самостійно застосовувати методи організації роботи в колективах 

розробників програмного забезпечення; 

  самостійно застосовувати отримані знання при виконанні проектів і 

випускних кваліфікаційних робіт, а також у ході наукових досліджень; 

 самостійно проектувати, тестувати та оцінювати якість та аналізувати 

ефективність програмного забезпечення; 

 розробляти програмне забезпечення при роботі в команді. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 210 годин / 7 кредитів 

ECTS. 

 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Змістовний модуль 1. Моделі життєвого циклу для розробки 

програмних систем. 

Тема 1. Програмна інженерія як фах. Базові поняття програмної інженерії.. 

Тема 2. Загальні вимоги до програмного забезпечення. Керування 

вимогами.  

   Тема 3. Процеси життєвого циклу програмного забезпечення.   

Тема 4. Керування проектами.  

Змістовий модуль 2. Реалізація об’єктно-орієнтованих програмних 

систем. 

Тема 5. Основи об’єктно-орієнтованого подання програмних систем.  

   Тема 6. Візуальне моделювання. 

   Тема 7. Динамічні моделі об’єктно - орієнтованих програмних систем. 

   Тема 8. Моделі реалізації об’єктно-орієнтованих програмних систем. 

Змістовний модуль 3. Архітектурне проектування програмного 

забезпечення 

Тема 1. Архітектурне проектування.   

Тема 2. Архітектурні шаблони. 

Тема 3. Архітектура розподілених систем. 

Тема 4. Проектування інтерфейсу користувача. 
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Змістовний модуль 4.  Верифікація програм. Методи перевірки та 

тестування програм та систем.  

Тема 5. Тестування програм та систем.  
Тема 6. Функціональне тестування програмного забезпечення. 

Тема 7. Структурне тестування програмного забезпечення. 

Тема 8. Метрики об’єктно-орієнтованих програмних систем. 

 

 

3. Рекомендована література 

Базова 

1. Лавріщева К.М. Програмна інженерія. М.: Академперіодика, 2008. 

419 с. 

2. Соммервил И. Инженерия программного обеспечения. М.: ИД 

«Вильямс», 2002. 624 с. 

3. Орлов С.А. Технологии разработки программного обеспечения. СПб: 

Питер, 2002. 464 с. 

4. Буч Г., Якобсон А., Рамбо Дж. UML. Классика CS. 2-е изд. / Пер. с 

англ.; Под общей редакцией проф. С. Орлова. СПб.: Питер, 2006. 380с. 

5. Программная инженерия: Учебник / Под ред. Трусова Б.Г. М.: 

Academia, 2017. 72 c. 

6. Косяков, А. Системная инженерия. Принципы и практика / А. Косяков, 

У. Свит, С. Сеймур, С. Бимер. М.: ДМК, 2014. 624 c. 

7. Маран, М.М. Программная инженерия: Учебное пособие / М.М. Маран.  

СПб.: Лань, 2018. 196 c. 

8. Ларман, К. Применение UML 2.0 и шаблонов проектирования. 

Введение в объектно-ориентированный анализ и проектирование. 3-е изд. СПб.: 

Вильямс, 2012. 736 с. 

9. Рудаков А. В. Технология разработки программных продуктов: 

учебник для студ. сред. проф. образования / А. В. Рудаков. 7-е изд., стер. М.: 

Издательский центр "Академия", 2012. 208 с. 

 

Допоміжна 

10. Буч Г. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с 

примерами приложений / Энгл М., Янг Б., Буч Г. М.: ИД «Вильямс», 2008. 

720 с. 

11. Бабенко Л. П. Основи програмної інженерії / Лавріщева К.М., Бабенко 

Л. П. К.: Знання, 2001. 269 с. 

12. Липаев В. В. Программная инженерия. М.: ТЕИС, 2006. 609 с. 

13. J. Molnár, Š. Gans, R. Mitro, T. Vince, O. Slavko. Design of Autonomous 

Temperature Measurement by Microcontroller with Wi-Fi Module // Proceedings of 

the 20th International conference on «Modern Electrical and Energy Systems» 

(MEES-2021), September 21–24, 2021, Kremenchuk, Ukraine. 

14. M. Bereš, O. Slavko. Four Leg Interleaved DC-DC Buck-Boost Converter 

with Modifiable Topology Using Proposed Windows Application // Proceedings of 
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the International conference on «Modern Electrical and Energy Systems» (MEES-

2019), September 23-25, 2019, Kremenchuk, Ukraine. P. 214–217. 
 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання:  

іспит, курсовий проект 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання 

В процесі вивчення навчальної дисципліни застосовуються наступні види 

контролю: 

 поточний контроль знань студентів впродовж семестру, який впливає на 

результати атестацій;  

 підсумковий контроль знань студентів (іспит, КП). 

Поточний контроль знань студентів здійснюється на основі результатів 

здачі тестів з окремих розділів навчальної дисципліни, результатів виконання 

лабораторних робіт. 

 

 


