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Силабус 

з навчальної дисципліни 

«Інженерія програмного забезпечення» 

Рівень вищої освіти: 

перший (бакалаврський) рівень  

Освітня програма: 123 – «Комп’ютерна інженерія» 

Рік навчання ІV, семестр VІI 

Кількість кредитів: 7, Мова викладання: українська 

Звітність: іспит, курсовий проект 

https://drive.google.com/drive/folders/114AV0q8Z4w8Zrnx

bKksyM4IUlfXsmNS4  

 

Викладач: 

Прізвище, ім’я, по батькові к. т. н., доц. Мамчур Дмитро Григорович 

Профайл викладача http://cee.kdu.edu.ua/uk/content/mamchur-dmytro-

grygorovych  

Контактна інформація Ел. адреса: 3dm@ukr.net  

Телефон: +38 (068) 955-70-77 

Розклад занять http://193.189.127.179:5010/ 

Графік консультацій Знаходиться на інформаційному стенді кафедри 

 

Опис дисципліни 

Викладання та навчання. Лекції, лабораторні заняття (на основі 

проблемного викладу, застосування частково пошукових та дослідницьких 

методів), самостійна робота з використанням навчальної та науково-практичної 

літератури, консультування з науковим керівником і викладачами, виконання 

розрахунково-графічної роботи. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є ознайомлення здобувачів 

вищої освіти з фундаментальними основами, практичними методами і засобами 

підтримки життєвого циклу продуктів програмного забезпечення та інформаційних 

систем, основами і методами менеджменту створення програмних продуктів 

інформаційних технологій, основами і методами управління якістю програмних 

продуктів. 

Міждисциплінарні зв’язки: Дисципліна є логічним продовженням курсів 

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

лежить в основі всіх дисциплін, що застосовують проектування програмного 

забезпечення та забезпечення якості програмних продуктів, може 

використовуватися в курсовому та дипломному проектуванні. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Інженерія програмного 

забезпечення» є підготовка фахівців в області розробки процесів, методів і засобів 

підтримки життєвого циклу продуктів програмного забезпечення й інформаційних 

https://drive.google.com/drive/folders/114AV0q8Z4w8ZrnxbKksyM4IUlfXsmNS4
https://drive.google.com/drive/folders/114AV0q8Z4w8ZrnxbKksyM4IUlfXsmNS4
https://drive.google.com/drive/folders/114AV0q8Z4w8ZrnxbKksyM4IUlfXsmNS4
https://drive.google.com/drive/folders/114AV0q8Z4w8ZrnxbKksyM4IUlfXsmNS4
http://cee.kdu.edu.ua/uk/content/mamchur-dmytro-grygorovych
http://cee.kdu.edu.ua/uk/content/mamchur-dmytro-grygorovych
http://cee.kdu.edu.ua/uk/content/mamchur-dmytro-grygorovych
http://cee.kdu.edu.ua/uk/content/mamchur-dmytro-grygorovych
mailto:3dm@ukr.net
mailto:3dm@ukr.net


4 

  

систем, менеджменту створення програмних продуктів інформаційних технологій, 

управління якістю програмних продуктів. 

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є придбання 

знань, навичок та умінь щодо технологій програмування, основних методів і 

засобів 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. 

Компетентності та програмні результати навчання 

Вивчення дисципліни дає можливість здобути компетентності, потрібні для 

подальшої професійної діяльності: 

– (ЗК 1) Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

– (ЗК 2) Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

– (ЗК 4) Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; 

– (ЗК 7) Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 

– (ЗК 8) Здатність працювати в команді; 

– (ФК 2) Здатність використовувати сучасні методи і мови програмування 

для розроблення алгоритмічного та програмного забезпечення; 

– (ФК  3) Здатність створювати системне та прикладне програмне 

забезпечення комп’ютерних систем та мереж; 

– (ФК 5) Здатність використовувати засоби і системи автоматизації 

проектування до розроблення компонентів комп’ютерних систем та мереж, 

Інтернет додатків, кіберфізичних систем тощо; 

– (ФК 11) Здатність оформляти отримані робочі результати у вигляді 

презентацій, науково-технічних звітів; 

– (ФК 12) Здатність ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу 

програмно-технічних засобів, комп’ютерних та кіберфізичних систем, мереж та 

їхніх компонентів шляхом використання аналітичних методів і методів 

моделювання; 

– (ФК 13) Здатність вирішувати проблеми у галузі комп’ютерних та 

інформаційних технологій, визначати обмеження цих технологій; 

Очікувані програмні результати навчання:  

– (ПРН 03) Знати новітні технології в галузі комп’ютерної інженерії; 

– (ПРН 08) Вміти системно мислити та застосовувати творчі здібності до 

формування нових ідей; 
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– (ПРН 10) Вміти розробляти програмне забезпечення для вбудованих і 

розподілених застосувань, мобільних і гібридних систем, розраховувати, 

експлуатувати, типове для спеціальності обладнання; 

– (ПРН 11) Вміти здійснювати пошук інформації в різних джерелах для 

розв’язання задач комп’ютерної інженерії; 

– (ПРН 12) Вміти ефективно працювати як індивідуально, так і у складі 

команди ; 

– (ПРН 14) Вміти поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення 

та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань спеціальності з 

урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих 

інтересів; 

– (ПРН 16) Вміти оцінювати отримані результати та аргументовано захищати 

прийняті рішення; 

– (ПРН 18)  Використовувати  інформаційні  технології  для 

ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях; 

– (ПРН 19) Здатність адаптуватись до нових ситуацій, обґрунтовувати, 

приймати та реалізовувати у межах компетенції рішення; 

– (ПРН 20) Усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з 

метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань, удосконалення 

креативного мислення; 

– (ПРН 21) Якісно виконувати роботу та досягати поставленої мети з 

дотриманням вимог професійної етики. 
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Структура курсу 

 
Тема Програмні результати 

навчання 

К-сть год. 

Усього ЛК ПЗ ЛР Інд. 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Моделі життєвого циклу для розробки програмних систем. 

Тема 1. Програмна 

інженерія як фах. Базові 

поняття програмної 

інженерії. 

N3, N20, N21 

10 2 – 2 6 

Тема 2. Загальні вимоги 

до програмного 

забезпечення. Керування 

вимогами. 

N3, N11, N14 

10 2 – 2 6 

Тема 3. Процеси 

життєвого циклу 

програмного 

забезпечення. 

N3, N11, N14 

10 2 – 2 6 

Тема 4. Керування 

проектами. 

N3, N12, N14, N16, N18,  

N19, N21 
12 2 – 2 8 

Разом за змістовим модулем 1 42 8 – 8 26 

Змістовий модуль 2. Реалізація об’єктно-орієнтованих програмних систем. 

Тема 5. Основи об’єктно-

орієнтованого подання 

програмних систем. 

N8, N10, N11, N14 

10 2 – 2 6 

 
1 2 3 4 5 6 7 

Тема 6. Візуальне 

моделювання. 

N8, N10, N11, N14 
10 2 – 2 6 

Тема 7. Динамічні 

моделі об’єктно-

орієнтованих 

програмних систем. 

N8, N10, N11, N14 

10 2 – 2 6 

Тема 8. Моделі 

реалізації об’єктно-

орієнтованих 

програмних систем 

N8, N10, N11, N14 

12 2 – 2 8 

Разом за змістовим модулем 2 42 8 – 8 26 

Змістовий модуль 3. Архітектурне проектування програмного забезпечення. 

Тема 9. Архітектурне 

проектування. 

N8, N10, N11 
10 2 – 2 6 

Тема 10. Архітектурні 

шаблони. 

N8, N10, N11 
10 2 – 2 6 

Тема 11. Архітектура 

розподілених систем 

N8, N10, N11 
10 2 – 2 6 

Тема 12. Проектування 

інтерфейсу користувача 

N8, N10, N11 
12 2 – 2 8 

Разом за змістовим модулем 3 42 8 – 8 26 
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Змістовий модуль 4. Верифікація програм. Методи перевірки та тестування програм та 

систем. 

Тема 13. Тестування 
програм та систем 

N8, N10, N11 
12 2 – 2 8 

Тема 14. Функціональне 
тестування програмного 
забезпечення. 

N8, N10, N11 
12 2 – 2 8 

Тема 15. Структурне 
тестування програмного 
забезпечення. 

N8, N10, N11 
12 2 – 4 6 

Тема 16. Метрики 
об’єктно-орієнтованих 
програмних систем. 

N8, N10, N11 
14 4 – 4 6 

ІНДЗ (КП) N3, N8, N14, N16, N18, 

N19, N20, N21 
30 

– – – 
30 

Разом за змістовим модулем 4 50 10 – 12 28 

Семестровий контроль 4 – – – 4 

Усього годин  210 34 – 36 140 

 

Політика оцінювання 

Оцінювання завдань, терміни їх виконання 

 
№ 

з/п 

Завдання Терміни виконання Критерії оцінювання 

1 2 3 4 

1 Лабораторні роботи Щотижня, згідно 

розкладу 

Самостійність, правильність виконання 

завдань, вчасність виконання завдань 

2 Підготовка теоретичних 

питань (у тому числі 

питання, відведені на 

самостійне опрацювання) 

Щотижня, згідно 

розкладу 

Самостійність, правильність, 

логічність, відповідність темі, 

оригінальність  

 
1 2 3 4 

3 Модуль 1 (іспит) Наприкінці 

семестру 

 

Самостійність, правильність виконання 

завдань 

4 Модуль 1 (КП) Наприкінці 

семестру 

 

Самостійність, правильність виконання 

завдань, логічність, відповідність 

варіанту, оригінальність та 

комплексність 

 

 

При оцінюванні студента враховується наступне: 

1. Відвідування лекційних, лабораторних занять. 

2. Активна участь на лекційних та лабораторних заняттях. 

3. Вчасне виконання та захист лабораторних робіт. 

4. Опрацювання базової та допоміжної літератури. 

5. Вчасне виконання завдань для самостійної роботи, курсового проекту. 
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Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Види занять Максимальна 

сума балів 

Модуль 1 

Лекції: відвідування, опитування  10 

Лабораторні роботи: виконання, захист 20 

Поточний контроль: тестові контрольні роботи 50 

Підсумковий контроль 20 

Усього 100 

 Курсова робота 100 

 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А Відмінно   

82-89 В 
Добре  

74-81 С 

64-73 D 
Задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
Незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

Незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

Політика курсу 

1. Пропущені заняття (лікарняні, мобільність, і т.д.)  

Пропущені заняття необхідно відпрацювати. Для цього здобувач освіти має 

виконати індивідуальні завдання за пропущеними темами. 

2. Поведінка в аудиторії. 

Усі учасники освітнього процесу мають дотримуватися етичних норм. 

Здобувач вищої освіти зобов’язаний старанно та сумлінно навчатися 

протягом усього періоду навчання. Водночас він повинен підтримувати інших у 

прагненні поглиблювати знання та виконувати свої обов’язки.  

Від викладача вимагається доброзичливе, серйозне і тактовне ставлення до 

здобувачів вищої освіти.  

3. Академічна доброчесність 

У КрНУ діє Кодекс академічної етики 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/kodeks_etiki_KrNU.pdf), «Положення про 

перевірку наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних і навчальних робіт на 

http://www.kdu.edu.ua/Documents/kodeks_etiki_KrNU.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/kodeks_etiki_KrNU.pdf


9 

  

академічний плагіат» http://www.kdu.edu.ua/Documents/plagiat_pologennya.pdf, на 

основі якого розроблена «Інструкція щодо перевірки випускних кваліфікаційних 

робіт на академічний плагіат із використанням програмно-технічних засобів» 

(http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf). 

Перевірка курсової роботи на академічний плагіат здійснюється викладачем 

(перевірка відповідності заданому варіанту та самостійності виконання) під час 

консультування та захисту. 

4. Визнання результатів навчання, отриманих унаслідок неформальної освіти 

та здобутих в інших ЗВО, відбувається на основі: 

http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/nef_osvita.pdf 

 

Методичне забезпечення 

https://drive.google.com/drive/folders/114AV0q8Z4w8ZrnxbKksyM4IUlfXsmNS4 

1. Робоча програма навчальної дисципліни. 

2. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт 

3. Методичні вказівки щодо виконання курсового проекту. 

4. Методичні вказівки щодо самостійної роботи. 

5. Засоби діагностики знань: вправи, тести для поточного та підсумкового 

контролю, правила нарахування рейтингових балів на усі види навчальної 

діяльності здобувача вищої освіти при вивченні курсу. 

 

Рекомендована література 

Базова 
1. Бородкіна, І. Л. Інженерія програмного забезпечення : навч. посіб. / І. Л. 

Бородкіна, Г. О. Бородкін. – Київ : ЦУЛ, 2019. – 204 с. : іл. 
2. Лавріщева К.М. Програмна інженерія. М.: Академперіодика, 2008. 419 с. 
3. Грицюк, Ю. І. Аналіз вимог до програмного забезпечення : навч. посіб. / Ю. І. 

Грицюк. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2018. – 453 с. : іл. 
4. Кучеров, Д. П. Інженерія програмного забезпечення : навч. посіб. / 

Д. П. Кучеров, Є. Б. Артамонов. – Київ : НАУ, 2017. – 386 с. : іл. 
5. Левус, Є. В. Вступ до інженерії програмного забезпечення : навч. посіб. / Є. В. 

Левус, Н. Б. Мельник. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 246 с. : 
іл. 

6. Левус, Є. В. Життєвий цикл програмного забезпечення : навч. посіб. / 
Є. В. Левус, Т. А. Марусенкова, О. О. Нитребич. – Львів : Видавництво Львівської 
політехніки, 2017. – 207 с. : іл. 

7. Синєглазов, В. М. Комп'ютерні технології та програмування : навч. посіб. : 
рекомендовано МОН України / В. М. Синєглазов, О. С. Юрченко. – Київ : НАУ, 2017. 
– 319 с. : іл. 

8. Остапов, С. Е. Кібербезпека: сучасні технології захисту : навч. посіб. / 
С. Е. Остапов, С. П. Євсеєв, О. Г. Король. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 678 с. 

9. Фрімен Е. Head First. Патерни проєктування / Е. Фрімен, Е. Робсон, Бейтс Б., 

Сієрра К. – Фабула, 2020. – 672 с. 

 

 

http://www.kdu.edu.ua/Documents/plagiat_pologennya.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/plagiat_pologennya.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf
http://www.kdu.edu.ua/Documents/metod_instruczija_plagiat_2019.pdf
http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/nef_osvita.pdf
http://www.kdu.edu.ua/uch_otd/nef_osvita.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/114AV0q8Z4w8ZrnxbKksyM4IUlfXsmNS4
https://drive.google.com/drive/folders/114AV0q8Z4w8ZrnxbKksyM4IUlfXsmNS4
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Допоміжна 
10. Шаховська, Н. Б. Системи штучного інтелекту : навч. посіб. / 

Н. Б. Шаховська, Р. М. Камінський, О. Б. Вовк. – Львів : Вид-во Львівської 

політехніки, 2018. – 391 с. : іл. 

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

К.: Знання, 2001. 269 с. 

12. Docker for Java Developers [Electronic resource] – Access mode: 

https://www.oreilly.com/library/view/docker- for-java/978149204262 [in English]. 

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 the 

International conference on «Modern Electrical and Energy Systems» (MEES-2019), 

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

15. Zagirnyak M., Mamchur D., Gladyr A. DComFra DC-office as a Tool for 

Digital Skills Development for the Electrical Engineering Students // Proceedings of the 

20th IEEE International Conference on Modern Electrical and Energy Systems, MEES 

2021, 2021 

16. Zagirnyak M., Gladyr A., Mamchur D., Nozhenko V. Peculiarities of Blended 

Learning Laboratory Workshop for Electrical Engineering Students // Proceedings of the 

2022 IEEE 4th International Conference on Modern Electrical and Energy System, MEES 

2022, 2022  

 

 

Інформаційні ресурси 
1. Object – Oriented vs. Functional Programming [Electronic resource] – Access 

mode: 
https://www.oreilly.com/library/view/object-oriented-vs-
functional/9781492048138/?intcmp=il-prog-free-product-lgen_oo_v_fp [in English].  

2. Інженерія програмного забезпечення [Електронний ресурс] : наук. журн. – 
Режим доступу: https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/IPZ/about  

3. Software engineering www.sciencedirect.com. Retrieved from 
https://www.webofscience.com/wos/woscc/summary/d2405b80-c55a-47ae-b9da-
c02b1ca4ac3e-07914e5d/relevance/1 [in English]. 

4. Applied Aspects of Information Technology = Прикладні аспекти 
інформаційних технологій [Електронний ресурс] : наук. журн. – Режим доступу: 
https://aait.opu.ua/ 

5. Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія [Електронний ресурс] : 
міжнар. наук.-техн. журн. – Режим доступу: https://itce.vntu.edu.ua/index.php/itce 

 

 


