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Опис навчальної дисципліни
Основною метою вивчення дисципліни «Проектування програмних систем» є оволодіння
теоретичними і практичними знаннями для проектування і експлуатації програмних
систем, оволодіння сучасними технологіями і інструментальними засобами їх розробки.
4 кредити ЄКТС/120 годин (лекції 16 год., лабораторні заняття 32 год., самостійна робота
72 год.)
Лекції та лабораторні заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом
Поточний контроль: відвідування занять; поточна модульна робота
Підсумковий контроль: залік
Вивчення курсу базується на знаннях, отриманих студентами при вивченні дисциплін
“Програмування”, “Інформатика”, “Архітектура обчислювальних систем”, “Бази даних та
інформаційні системи”, Організація та обробка електронної інформації, Офісні
комп’ютерні технології.
Українська

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні
результати навчання
Програмні результати навчання
ПР1. Застосовувати знання основних форм і законів
абстрактно-логічного мислення, основ методології
наукового пізнання, форм і методів вилучення, аналізу,
обробки та синтезу інформації в предметній області
комп'ютерних наук.
ПР3.
Використовувати
знання
закономірностей
випадкових явищ, їх властивостей та операцій над ними,
моделей випадкових процесів та сучасних програмних

Компетентності, якими
повинен
оволодіти здобувач
Здатність працювати в команді (ЗК9).
Здатність бути критичним і самокритичним (ЗК10).
Здатність приймати обґрунтовані рішення (ЗК11)
Здатність оцінювати та забезпечувати якість
виконуваних робіт (ЗК12).
Здатність діяти на основі етичних міркувань (ЗК13).
Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства,
усвідомлювати цінності громадянського (вільного

середовищ для розв’язування задач статистичної обробки демократичного) суспільства та необхідність його сталого
даних і побудови прогнозних моделей.
розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і
ПР5. Проектувати, розробляти та аналізувати алгоритми громадянина в Україні (ЗК14).
розв’язання обчислювальних та логічних задач, Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні,
оцінювати ефективність та складність алгоритмів на наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння
основі застосування формальних моделей алгоритмів та історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у
обчислюваних функцій.
загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку
ПР9. Розробляти програмні моделі предметних суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та
середовищ, вибирати парадигму програмування з форми рухової активності для активного відпочинку та ведення
позицій зручності та якості застосування для реалізації здорового способу життя (ЗК-15).
методів та алгоритмів розв’язання задач в галузі Здатність до математичного формулювання та досліджування
комп’ютерних наук.
неперервних та дискретних математичних моделей,
ПР10. Використовувати інструментальні засоби розробки обґрунтовування вибору методів і підходів для розв’язування
клієнт-серверних
застосувань,
проектувати теоретичних і прикладних задач у галузі комп’ютерних наук,
концептуальні, логічні та фізичні моделі баз даних, аналізу та інтерпретування (СК1).
розробляти та оптимізувати запити до них, створювати Здатність застосовувати методології, технології та
розподілені бази даних, сховища та вітрини даних, бази інструментальні засоби для управління процесами життєвого
знань, у тому числі на хмарних сервісах, із застосуванням циклу інформаційних і програмних систем, продуктів і сервісів
мов веб-програмування.
інформаційних технологій відповідно до вимог замовника (СК10).
ПР11. Володіти навичками управління життєвим циклом Здатність забезпечити організацію обчислювальних процесів в
програмного забезпечення, продуктів і сервісів інформаційних системах різного призначення з урахуванням
інформаційних технологій відповідно до вимог і архітектури, конфігурування, показників результативності
обмежень замовника, вміти розробляти проектну функціонування операційних систем і системного програмного
документацію
(техніко-економічне
обґрунтування, забезпечення (СК12).
технічне завдання, бізнес-план, угоду, договір, контракт). Здатність до розробки мережевого програмного забезпечення, що
ПР15. Застосовувати знання методології та CASE-засобів функціонує на основі різних топологій структурованих кабельних
проектування складних систем, методів структурного систем, використовує комп’ютерні системи і мережі передачі
аналізу систем, об'єктно-орієнтованої методології даних та аналізує якість роботи комп’ютерних мереж (СК13).
проектування
при
розробці
і
дослідженні Здатність застосовувати методи та засоби забезпечення
функціональних моделей організаційно-економічних і інформаційної безпеки, розробляти й експлуатувати спеціальне
виробничо-технічних систем.
програмне забезпечення захисту інформаційних ресурсів об’єктів
ПР16. Розуміти концепцію інформаційної безпеки, критичної інформаційної інфраструктури (СК14).
принципи безпечного проектування програмного Здатність до аналізу та функціонального моделювання бізнесзабезпечення, забезпечувати безпеку комп’ютерних процесів, побудови та практичного застосування функціональних
мереж в умовах неповноти та невизначеності вихідних моделей організаційно-економічних і виробничо-технічних
даних.
систем, методів оцінювання ризиків їх проектування (СК15).
ПР17. Виконувати паралельні та розподілені обчислення,
застосовувати чисельні методи та алгоритми для
паралельних
структур,
мови
паралельного
програмування
при
розробці
та
експлуатації
паралельного
та
розподіленого
програмного
забезпечення.

Назва теми
Тема 1. Аналіз об’єкту
дослідження,
виявлення
проблематики,
розробка
інформаційної
моделі
системи, планування та
керування роботами з
проектування
та
розроблення
програмної
системи.
Тема 2. Формування вимог,
трасування
вимог,
побудова
прототипу
системи, розробка тестів,
побудова
та
аналіз
специфікацій.

Тематичний план навчальної дисципліни
Завдання самостійної роботи у
Види робіт
розрізі тем
Модуль 1. «Аналіз та моделювання програмних систем».
відвідування занять; опитування на заняттях; опрацьовувати лекційний матеріал, готуватись
розв’язування
лабораторних
завдань; до лабораторних занять,
опитування в процесі індивідуально- виконувати домашні завдання, опрацьовувати
консультативних занять для перевірки дистанційний курс,
засвоєння матеріалу пропущених занять; готуватися до модульної контрольної роботи та
перевірка
виконання
модульних іспиту
контрольних робіт.

Тема
3.
Архітектура
програмних
систем.
Розроблення
моделей
програмних систем.

Тема 4. Проектування та
реалізація компонентів
програмних систем.
Тема
5.
Забезпечення
якості
програмного
забезпечення.
Тема
6.
Розгортання
програмних систем.

Модуль 2. «Етапи проектування програмних засобів».
відвідування занять; опитування на заняттях; опрацьовувати лекційний матеріал, готуватись
розв’язування
лабораторних
завдань; до лабораторних занять,
опитування в процесі індивідуально- виконувати домашні завдання, опрацьовувати
консультативних занять для перевірки дистанційний курс,
засвоєння матеріалу пропущених занять; готуватися до модульної контрольної роботи та
перевірка
виконання
модульних іспиту
контрольних робіт.

Інформаційні джерела
Основні
1. Бевз О.М. Проектуванння програмних засобів , систем управління. /О..М. Бевз, В.М.Папінов, Ю.А.Скидан. – Електронний
посібник.: Режим доступу: http://posibnyky.vntu.edu.ua/bevz/pem.htm
2.Лаврищева Е.М. Методы и средства инженерии программного обеспечения./ Е.М. Лавришев, Петрухин В.А. –
Москва.МФТИ., 2006. – 304 с.
3. Лавріщева К.М. ПРОГРАМНА ІНЖЕНЕРІЯ. / К.М. Лаврішева. –К., 2008. – 319 с.
( http://www.cyb.univ.kiev.ua/library/books/lavrishcheva-6.pdf)
4.Технологія проектування програмних систем: Електронний конспект лекцій для студентів спеціальностей 7.05010202
(спеціалісти) і 8.05010202 (магістранти) - “Системне програмування” денної форми навчання. Укл. О.В.Поморова,
Т.О.Говорущенко
–
Хмельницький:
ХНУ,
2014
–
Укр.
мовою,
384
с.
Режим
доступу:
(http://spr.khnu.km.ua/upload/tat_yana/Lekcii_A51.pdf) .
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни
Пакет програмних продуктів Microsoft Office, Microsoft.VisualStudio
•
•

•
•

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання
Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних
причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за
наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).
Політика щодо академічної доброчесності: студенти мають свідомо дотримуватися «Положення про академічну
доброчесність» (http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_akademichnu_dobrochesnist_2020.pdf); списування
під час виконання поточних модульних робіт та тестування заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів).
Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань
в процесі заняття.
Політика щодо відвідування:
відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування,
стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем.
Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/neformalna-osvita

Оцінювання
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання
№

Вид навчальної роботи

Бали

Модуль 1. «Аналіз та моделювання програмних систем».
1

Тема 1. Аналіз об’єкту дослідження, виявлення проблематики, розробка
інформаційної моделі системи, планування та керування роботами з
проектування та розроблення програмної системи.
Виконання завдань

10

2

Тема 2. Формування вимог, трасування вимог, побудова прототипу
системи, розробка тестів, побудова та аналіз специфікацій.
Виконання завдань

10

3

Тема 3. Архітектура програмних систем. Розроблення моделей програмних
систем.
Виконання завдань

10

4

Проміжна модульна робота №1

20

Модуль 2. «Етапи проектування програмних засобів».
5

Тема 4. Проектування та реалізація компонентів програмних систем.
Виконання завдань

10

6

Тема 5. Забезпечення якості програмного забезпечення.

10

Виконання завдань
7

Тема 6. Розгортання програмних систем.
Виконання завдань

10

8

Проміжна модульна робота №2

10

9

Тестування

10

Усього

100

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення
навчальної дисципліни
Сума балів за всі види
Оцінка за
Оцінка за національною шкалою
навчальної діяльності
шкалою ЄКТС
90-100
А
Відмінно
82-89
В
Дуже добре
74-81
С
Добре
64-73
D
Задовільно
60-63
Е
Задовільно достатньо
35-59
FX
Незадовільно з можливістю повторного складання
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням
0-34
F
навчальної дисципліни

Додаткова інформація
1. З метою покращення психологічної підтримки учасників освітнього процесу в Полтавському університеті
економіки і торгівлі створено психологічну службу, яка здійснює свою діяльність щодо забезпечення соціального
супроводу та психологічного забезпечення навчально-виховного процесу серед педагогічних і науково-педагогічних
працівників, студентів і аспірантів.
Послуги цієї служби безкоштовні. Ви можете дізнатися більше про службу психологічної підтримки за
посиланням: http://puet.edu.ua/uk/psihologichna-pidtrimka-v-puet
2. З метою поліпшення студентського життя або у випадку проблем чи питань, порад чи реальної допомоги
стосовно навчального процесу можна абсолютно конфіденційно звернутися до студентського омбудсмена
http://puet.edu.ua/uk/studentskiy-ombudsmen
3. Визнання результатів навчання, отриманих унаслідок неформальної освіти та здобутих в інших ЗВО,
відбувається на основі політики зарахування результатів неформальної освіти:
http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_zarahuvannya_rezultativ_neformalnoyi_osvity_0.pdf

