
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану освітньо-
професійної програми    Комп’ютерні науки

                                            

Освітнього рівня   бакалавр 

Спеціальності        12 Інформаційні технології 

Галузь знань          122 Комп’ютерні науки 

 
1. Назва освітньої компоненти   Основи інженерії програмного забезпечення 
                                                                                                   
 
2. Тип  основна                                                                                                                                                     

3. Обсяг: 
Кредитів ECTS Годин 

За видами занять: 

Лекцій Семінар 
Практичних

занять 
Лабораторних

занять 
Самостійна
підготовка 

3 90 18  26  46 
4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Освітні
компоненти, які

передують
вивченню 

 
 

Освітні
компоненти для
яких є базовою 

1. Програмування 
2. Алгоритми та структури даних 
3. Моделювання та проектуванння програмного забзпечення 
4. Аналіз вимог до програмного забезпечення 

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців: 
5.1. Компетенції відповідно до ООП 

Знати Вміти 
Ґрунтовна  математична  підготовка  з  теоретичних,  методичних  і
фізичних основ явищ і процесів;

аналізувати завдання з програмування і розробляти постановку задачі,
підбирати типові  алгоритми та структури даних і  використовувати їх
при алгоритмізації обчислювальних задач, складати власні алгоритми і
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структури  даних,  перетворювати  алгоритми  і  проектувати  структуру
програми,  користуючись  прийомами  структурного  програмування,
проектувати  компоненти  програмного  забезпечення,  здійснювати
написання  коду,  передбачати  появу  додаткових  викликів  при
використанні  архітектури  програм,  що  орієнтована  на  події,
узагальнювати  функціональність  класів  для  використання
компонентного  підходу  при  розробці  програм,  формувати  та
здійснювати  систематичні  процедури  тестування  програм  щодо
відповідності проектним специфікаціям;

принципи побудови сучасних баз даних та систем управління базами
даних;

виділяти  та  класифікувати  проекти  і  задачі  менеджменту  проектів,
використовувати  прикладні  засоби  підтримки  менеджменту  проектів,
розробляти загальний план проекту, що вимагає значного об’єму робіт,
використовувати  методи  керування  проектами,  як  гнучкими,  так  і
традиційними;

основні процеси, фази та ітерації життєвого ціклу програмних систем та
інформаційних технології;

обирати  та  застосовувати  ефективні  підходи  створення  програмного
забезпечення відповідно до задачі; 

основні методології створення програмного забезпечення ;
обирати  методологію створення  програмного забезпечення  відповідно
задачі; 

основні інструментальні програмні засоби проектування, аналізу; застосовувати на практиці інструментальні програмні засоби аналізу, 
комунікації та командної роботи проектування, комунікації, командної роботи. 

5.2. Компетенції відповідно до вимог роботодавців 

сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій; 
відбирати та використовувати інформаціїно-довідникові ресурси та 
знання для вирішення практичних задач в процесі створення 
програмного забезпечення; 

основи створення інформаційних систем та використання та 
використання нових інформаційних систем обробки інформації ;

брати участь у створенні програмного забезпечення, усвідомлюючи свої 
роль та обов’язки та роль інших членів команди ;

основні програмні продукти для комунікації та командної роботи .
практично використовувати програмні продукти для комунікації та 
командної роботи.  

6. Результати навчання відповідно до ОПП 
1. Аналізувати, вибирати та цільспрямовано використовувати необхідні інформаціїно-довідникові ресурси іа знання з урахуванням сучасних 
досягнень науки та техніки в процесі створення програмного забезпечення 
2. Знати та застосовувати основні фази життєвого циклу програмних систем та інформаціїних продуктів та методології створення програмних 
продуктів 

7. План вивчення освітньої компоненти 



 3 

Змістовний
розділ  

Вид заняття Тема  Знати Вміти  
План

заняття 

Лекція,
методична
розробка 

Розділ 1 Місце та роль програмного забезпечення в процесі розробки промислових продуктів та інформаціїних систем для потреб бізнесу, 
промисловості та сільського господарства. 

 

Лекція 1 

Тема: Використання 
інформаціїних технології 
та програмного 
забезпечення в 
промисловості, 
сільському господарстві 
та бізнесі 

1. Основні тенденції 
розвитку інформаціїних 
технології 
2. Напрями розвитку 
сучасних технологій в 
галузі інформаційних 
технологій та технологій 
сворення програмного 
забезпечення 

1. Аналізувати та 
використовувати 
інформаціїні ресурси та 
знання для дослідження 
сучасних тенденцій 
розвитку інформаційних 
технологій 

  

Лекція 2 
Тема: Процес та етапи 
створення програмного 
забезпечення 

1. Процес та етапи 
створення програмного 
забезпечення 
2. Команді ролі та 
функціональні обов’язки 
членів команди зі створення 
програмного забезпечення 

1. Визначати роль та 
основні задачі членів 
команди в процесі 
створення програмного 
забезпечення 

  

Лекція 3 Тема: Методології 1. Типи методологій 1. Вибирати методологію   

проектування 
програмного 
забезпечення 

проектування програмного 
забезпечення в залежності 
від задачі 

проектування програмного 
забезпечення в залежності 
від задачи 

Практичне
заняття 1 

Тема:  Розробка
програми  або
інформаційної  системи:
етап планування    

1. Процес проектування 
програмного забезпечення 
від ідеї до визначення 
технічних засобів. 

1. Працювати в команді в 
режимі “мізковий штурм” 
2. Презентувати результати 
роботи команди 

  

Практичне
заняття 2 

Тема: Розподіл часових 
та фінансових витрат на 
кожному етапі створення 

1. Методологію визначення 
часових та фінансових витрат
на етапі проектування 

1. Визначати кількість 
часових та фінансових 
витрат на кожному етапі 
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програмного 
забезпечення 

програмного забезпечення 
 

створення програмного 
забезпечення 
2. Створювати беклог 
проекту 

Практичне
заняття 3 

Тема: Інформаційні 
програмні засоби для 
комунікації та проектної 
діяльності 

1. Інформаційні програмні 
засоби для комунікації 
Trello, Slack 
 

1. Налаштовувати 
комунікаційні програмні 
засоби Trello, Slack 
 

  

 
Розділ 2. Моделювання та проектування информацийных систем та програмних продуктів 

 Лекция 4  
Принципи моделювання 
програмних продуктів 

1.Поняття вимог до 
програмного забезпечення 2.
Визначення системних 
вимог до програмного 
забезпечення  

1. Визначати вимоги до 
програмного забезпечення 
2. Визначати системні 
вимоги до програмного 
забезпечення 

  

 
 Лекція 5 

Архітектура програмного 
продукту. 

1.Що таке архітектура 
програмного забезпечення 2.
Моделювання системи в 
процесі проектування 
програмного забезпечення 

1.Стврювати блокові 
діаграми архітектурних 
рішень в процесі 
проектування програмного 
забезпечення  

  

 Лекція 6 
Формування та 
специфікація системних 
вимог 

Системні та функціональні 
вимоги до програмного 
забезпечення 

Аналізувати вимоги 
користувачів та 
створювати функціональні 
та системні вимоги до 
програмного забезпечення 

  

 Практичне Використання системи 1. Основні функціональні 1. Створювати аккаунти,   

заняття 4 управління версіями Git можливості ситеми 
управління версіями Git 

репозіторії в системі 
управління версіями Git,  2.
Працювати з файлами та 
директоріями, 
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 Практичне
заняття 5 

Створення блок-схеми 
компонентів при 
моделюванні архітектури 
програмного 
забезпечення 

1. Мова моделювання 
систем (UML) UML) ) 
2. Поняття діаграми 
класів 

1. Користуватися 
графічними редакторами 
для створення UML)  діаграм
2. Створювати 
діаграми класів 

  

 Практичне
заняття 6  

Створення use-case 
діаграм при аналізі вимог 
до програмного 
забезпечення 

Use-case діаграми, їх роль 
при проектуванні 
програмного забезпечення  

Створювати use-case 
діаграми 
Використовувати графічні 
редактори для UML)  
диаграм 

  

 Практичне
заняття 7 

Створення специфікацій 
з використанням PDL)  

1.Принципи створення 
специфікацій до 
програмного забезпечення 
2. Сутність PDL)  

1. Створювати специфікації
до програмного 
забезпечення 1. Працювати
із діаграмами діяльності 

  

 Практичне
заняття 8 

Модульний контроль. 
Тестове завдання 

Навчальний матеріал по 
розділам 1-2 

Навички роботи з  
програмними продуктами 
розділів 1-2 

  

Розділ 3. Управління проектами створення програмного забезпечення 

 Лекція 7 

Методології гнучкої 
розробки програмного 
забезпечення Agile. 
Scrum методологія. 

1.Принципи гнучкої 
розробки програмного 
забезпечення 
2. Основні принципи 
методології Scrum 

. Працювати в командах, 
що використовують Scrum 
2. Використовувати сtрвіси 
та програми для гнучкої 
розробки програмного 
забезпечення 

  

 Лекція 8 

Особливості управління 
проектами розробки та 
впровадження 
програмного 
забезпечення 

1.Процес управління 
проектами розробки та 
впровадження програмного 
забезпечення 
2. Аналіз ризиків управління 
проектами 

1. Будувати діаграми Ганта   

 Лекція 9 Особливості розробки 1.Особливості розробки 1.Створювати вимоги до   
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програмного 
забезпечення в стартапах 

програмного забезпечення в
стартапах 2. Сутність MVP 

MVP 
2. Використовувати 
програмні продукти для 
створення MVP 

 Практичне
заняття 9 

Сервіси та програмні 
продукти для гнучкої 
розробки програмного 
забезпечення. 

1.  Функціональні
можливості
програмного  продукту
Jira 

1. Працювати в 
середовищі 
Jira. 
2. Створювати 
аккаунти, контролювати 
версії, проводити 
тестування програмного 
забезпечення 

  

 Практичне
заняття 10 

Особливості командної 
роботи в групах, що 
працюють по методології 
Scrum 

1.Особливості роботи 
Scrumкоманди 
2. Командні ролі, обов’язки 
Scrum-майстра 

1. Працювати з 
дошкою Scrum 
2. Працювати в 
Scrumкоманді 

  

 Практичне
заняття 11 

Методи контролю за 
виконанням процесу 
створення програмного 
забезпечення  

1.Методи контролю в 
проектном 
менеджменті прграмної
інженерії 2. Діаграми 
Ганта  

1. Створювати діаграми 
Ганта 
 

  

 Практичне
заняття 12 

Створення MVP для 
стартапу. Робота з 
конструкторами та 
програмами для 
прототипів 

1.Сутність MVP 
2. Програмні продукти для 
швидкого прототипіювання 

1. Створювати MVP 2.
Використовувати 
констуктори сайтів та 
мобільних додатків 

  

 Практичне
заняття 13 

Заключне тестування Теоретичну частину курси 

Навички роботи з
програмними продуктами

та інформаційними
системами 

  

8. Мова вивчення освітньої компоненти 
(UML) українська, англійська, розділи, що викладаються англійською мовою) 

українська 
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9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти 

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси: вказати підручники, навчальні посібники не пізніше 2010 року видання, які є у нас у бібліотеці
на державній мові; електронні ресурси, посилання, електронна бібліотека ДУТ, іншомовні джерела 

 
10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою 

(UML)  заліки, екзамени, курсові проекти, тестування) 
іспит 

11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти 
Операційна система Ubuntu на ядрі L) inux, 

Хмарне середовище Office-365, 
Jira, , trello, Slack, Git – для командної роботи,

Microsoft Power Point, Wix, Tilda для MVP 

 

 
 
 


