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ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни “Технології створення програмних продуктів” 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів зі 

спеціальності 122 "Комп'ютерні науки та інформаційні технології", затвердженої наказом 

Міністерства освіти і науки № 485 від 26 травня 2010 року. 
 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є набір технологічних процесів та стандартів, 

за якими розробляються сучасні програмні рішення та продукти, й методи контролю якості.  

 

Міждисциплінарні зв’язки: Для вивчення дисципліни необхідні знання з таких дисциплін: 

алгоритмізація та проектування, об’єктно-орієнтовне програмування, кросплатформне 

проектування, теорія алгоритмів. Знання отримані під час вивчення дисципліни є підґрунтям 

для таких дисциплін: управління ІТ проектами, інновації у підприємництві. 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких модулів: 

 

Модуль 1. 

1. Поняття програмного продукту. Вимоги до програмних продуктів.  

2. Життєві цикли програмних продуктів.  
 

Модуль 2. 

3. Стандарти розробки програмних продуктів.  

4. Проектування програмних продуктів. 

 

Модуль 3. 

5. Автоматизація розробки програмних продуктів. 

6. Патерни проектування. 
 

Модуль 4. 

7. Контроль якості програмних продуктів. 
8. Тестування програмних продуктів. 
 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
  
1.1. Мета викладання навчальної дисципліни “Технології створення програмних продуктів” 

полягає у ознайомленні студентів із сукупністю виробничих процесів створення програмних 

засобів, які можуть ефективно використовуватися в процесах розробки програмного 

забезпечення, зокрема при аналізі вимог, моделюванні та проектуванні програмних систем.  

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни “Технології створення програмних продуктів” 

полягають у формуванні у бакалаврів знань щодо основних процесів бізнес розробки 

програмних продуктів належної якості. 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:  
знати: принципи складання вимог до програмних продуктів, моделі життєвого циклу 

розробки програмних продуктів, концепції проектування програмних продуктів, принципи 

конструювання, техніки досягнення гарантії якості та принципи керування різними етапами 

створення програмних продуктів. 

 

вміти: вибирати стратегії для планування життєвого циклу системи, визначати 

організаційну, економічну, технічну та операційну здійсненність проекту, проектувати 

компоненти програмного забезпечення, проектувати інтерфейс інформаційних систем,  



реалізовувати прототипи архітектури програмного забезпечення, реалізовувати та тестувати 

компоненти програмного забезпечення, інтегрувати компоненти в систему. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 години 3 кредитів ЄКТС. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

1. Поняття програмного продукту. Вимоги до програмних продуктів.  

Вступ і загальний огляд дисципліни. Основна термінологія курсу. Етапи створення 

програмного продукту. Поняття вимог. Напрямки розробки вимог. Класифікація вимог. 

Інженерія, специфікація та трасування вимок. Вимоги до інтерфейсу користувача. 
  

2. Життєві цикли програмних продуктів.  

Поняття життєвого циклу програмного продукту. Процеси життєвого циклу. Моделі 

життєвого циклу програмних продуктів: каскадна модель, інкрементна модель, ітераційна 

модель, еволюційна модель, V-подібна модель. 

 

3. Стандарти розробки програмних продуктів.  

Історія виникнення стандартів до розробки програмних продуктів. ДСТУ для розробки 

програмних продуктів. Стандарт ISO: процеси життєвих циклів за ISO, зміст основних 

процесів, стадії створення, оцінка якості за стандартом ISO. Галузевий стандарт IEEE – 

SWEBOK: стандарти процесів підприємництва за SWEBOK, модель зрілості компаній-

розробників, визначення рівнів зрілості, області процесів розробки для різних рівнів зрілості. 

Переваги та недоліки різних стандартів розробки програмних продуктів.  

 

4. Проектування програмних продуктів. 
Поняття проектування та архітектури програмного продукту. Рекомендації щодо побудови 
архітектури. Стандартизований та загальносистемний підходи до проектування архітектури 
програмних продуктів. Види архітектур, основні архітектурні шаблони. Основні поняття 
універсальної мови моделювання UML. 
  
5. Автоматизація розробки програмних продуктів.  
Класифікація інструментальних середовищ розробки програмних продуктів. Комп’ютерні 
технології розробки програмних продуктів – CASE: класифікація CASE-технологій, їхні 
переваги, основні зміни життєвого циклу при використанні CASE, зміна трудовитрат по 
фазах  життєвого циклу програмних продуктів. Структурний аналіз: засоби 
функціонального, інформаційного та подійного моделювання. 

  
6. Патерни проектування. 
Історія виникнення шаблонів проектування – патернів. Класифікація патернів. Структурні 
патерни. Патерни поведінки класів/об'єктів. Твірні патерни. 
 
7. Контроль якості програмних продуктів.  
Валідація програмних продуктів. Верифікація програмних продуктів: верифікація об’єктних 
моделей, базові методи доведення правильності програм, модель доведення програми за 
твердженнями, верифікація композиції компонентів, майбутнє верифікації програм. 
Шаблона рапорту про помилку (баг-репорту). 
 
8. Тестування програмних продуктів. 
Тестування програмних систем: класифікація видів тестування, статичні методи тестування, 
динамічні методи тестування, функціональне тестування. Рівні тестування: компонентне або 
модульне тестування, інтеграційне тестування, системне тестування, приймальне 
тестування. Автоматизоване тестування. Засоби автоматизації тестування Навантажувальне 
тестування. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 
 

Підсумкову оцінку якості засвоєння навчальної програми з дисципліни “Технології 

створення програмних продуктів” визначають за результатами заліку, порядок проведення 

якого встановлює робоча навчальна програма. 

Рівень засвоєння навчального матеріалу дисципліни визначають, використовуючи 

рейтингову систему оцінювання. Положення про рейтингову систему оцінювання знань 

розробляють та затверджується на засіданні кафедри з урахуванням особливостей 

професійної підготовки та розподілу навчального часу за видами занять. Це положення 

входить до складу робочої навчальної програми. 
 

5.Засоби діагностики успішності навчання 

 

Оцінка якості засвоєння навчальної програми включає поточний контроль 

успішності, два модульних контролі та складання заліку. Для поточного контролю засвоєння 

студентами навчального матеріалу передбачається виконання та захист лабораторних робіт, 

перелік яких наводиться в робочій навчальній програмі. 

Для модульних контролів засвоєння студентами навчального матеріалу 

передбачається виконання двох модульних контрольних робіт у вигляді тестів, порядок 

проведення та зміст яких наводяться в робочій навчальній програмі. 

Для організації індивідуальної роботи студентів передбачається написання рефератів, 

перелік тем яких встановлює робоча навчальна програма. 


