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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 
 

Мета викладання  дисципліни – формування  у  майбутніх  інженерів-

програмістів  сучасного  рівня інформаційної  та  програмістської  культури,  

оволодіння  основними  принципами  програмної  інженерії; набуття   прак-

тичних   навичок   самостійної   розробки професійного   програмного забез-

печення   і використання сучасних інформаційних технологій для розв’язання 

практичних задач.  

Завдання:  формування  теоретичних  знань  та  практичних  умінь  у  сфері  

розробки  програмного забезпечення на всіх етапах життєвого циклу.  

В кінці вивчення курсу студент повинен  

знати:  

• основні типи інструментарію для розробки ПЗ 

• принципи та моделі розробки ПЗ, методології програмування 

• архітектуру ПЗ 

• основи управління вимогами до розробки ПЗ 

• основні принципи конфігурування ПЗ 

• основні принципи і методи тестування ПЗ 

вміти: 

• формулювати вимоги до програмного продукту 

• розв'язувати задачі з використанням декомпозиції 

• створювати діаграми різних типів 

• розробляти структуру проекту розробки ПЗ 

• розробляти документацію до програмного проекту 

• працювати з кількома версіями програмного проекту 

• тестувати програму 
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Загальний обсяг дисципліни – 120 годин (4 кредити ЄКТС) 

З них: 20 год лекції, 40 год практичні та семінарські заняття, 60 год самостій-

на робота. 

Дана дисципліна є обов’язковою для вивчення. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

«Емпіричні методи програмної інженерії» 

 

№ 
пор. Назва змістового модуля та теми 

Змістовий модуль 1. Парадигми розробки ПЗ 
Тема 1 

  
Предмет і зміст дисципліни. 

Тема 2 
 
Базові парадигми розробки ПЗ. 

Тема 3 
 
Об'єктно-орієнтована парадигма. 

Тема 4 
 
Моделювання предметної області 

Змістовий модуль 2. Життєвий цикл програмного продукту 
Тема 4 

 
Моделі розробки ПЗ. 

Тема 5 Вимоги до ПЗ. 
Тема 6 Конфігураційне керування. 
Тема 7 Тестування та супровід 

 Разом годин: 120 
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                  ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Змістовий модуль 1. Парадигми розробки ПЗ 

 

Тема 1. Предмет і зміст дисципліни. 

Поняття інженерії ПЗ. Основні визначення: інформати-

ка,системотехніка, бізнес-реінжинірінг. Програмне забезпечення: визначен-

ня, властивості. Інструменти програмної інженерії. 

 

Тема 2. Базові парадигми розробки ПЗ. 

Лінійне,  структурне,  процедурно-орієнтоване,  модульне  програ-

мування.  Декомпозиція  та абстракція. Процедурна абстракція. Поняття про 

логічне і функціональне програмування. ООП. 

 

Тема 3. Об'єктно-орієнтована парадигма. 

Абстракція  даних. Об'єктно-орієнтовна  декомпозиція.  Об’єктно-

орієнтований  підхід.  Поняття  об’єкта, класу, властивості об’єктів. Принци-

пи ООП. Діаграми класів, засоби їх створення.Особливості реалізації ООП в 

різних інструментальних платформах. 

 

Тема 4. Моделювання предметної області. 

Поняття моделювання.Мова UML. Діаграми. Інструментарій моделю-

вання, CASE-засоби. 

 

Змістовий модуль 2. Життєвий цикл програмного продукту 

 

Тема 5. Моделі розробки ПЗ. 

Поняття життєвого циклу програмного продукту. Моделі розробки ПЗ: 

каскадна, еволюційна, покрокова, формальна,  спіральна  та  ін.Стандарти  

управління  життєвим  циклом  ПЗ  (ISO12207,  ISO15504).Основи управлін-

ня якістю розробки. Стандарти серії ISO9000. 
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Тема 6. Вимоги до ПЗ. 

Функціональні  та  нефункціональні  вимоги.Властивості  вимог:  яс-

ність  і  недвозначність,  повнота  і несуперечність,   необхідний   рівень   де-

талізації,   простежуваність,   тестування   і   перевірюваність, модифіко-

ваність. Формалізація вимог. Цикл роботи з вимогами. 

 

Тема 7. Конфігураційне керування. 

Поняття  конфігураційного  керування.Управління  версіями.  Визна-

чення  "гілки"  проекту.  Управління збірками. Засоби версійного контролю. 

Одиниці конфігураційного управління. Поняття baseline. 

 

Тема 8. Тестування та супровід. 

Поняття  тестування,  атестації,  верифікації.  Тестування  методом  

"чорної  скрині".  Тестування  методом "білоїскрині".Інструментитестування.  

Критеріїтестування.  Видитестування.  Робота  з  помилками. Засоби  контро-

лю  помилок  (bugtrackingsystems).  Основисупроводупрограмногозабезпе-

чення,  ключовіпитаннясупроводу ПЗ, процесупроводу, технікисупроводу. 
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ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ. 

 

1. Програмна інженерія – як сучасна галузь знань. 

2. Етапи розвитку програмної інженерії. 

3.  Сучасний підхід до розробки та експлуатації програмних систем. 

4. Парадигми розробки програмних систем. 

5. Сучасні візуальні засоби розробки програмних продуктів.  

6. Сучасні теорії клієнт-серверних застосувань. 

7. Сучасні графічні мови програмування 

8. Технології і засоби побудови сучасних корпоративних систем 

9. Web-орієнтовані програмні засоби.  

10. Десктопні програмні засоби. 

11. Сучасні методології моделювання програмних систем. 

12. Технології і засоби проектування програм 

13. CASE-системи. Зв’язок .Net із CASE-системами. 

14. Технологія MS ADO. 
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ВКАЗІВКИ ДО  ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 
Задачами контрольної роботи є: 

• систематизація і закріплення  теоретичних та практичних фахових 

знань, виявлення уміння студента застосовувати ці знання при вирі-

шенні конкретних наукових, технічних, економічних і виробничих за-

дач; 

• перевірка уміння студента самостійно освоювати та використовувати 

сучасні інформаційні технології, програмно-апаратні засоби обчислю-

вальної техніки; 

• розвинення у студента навичок ведення самостійного науково-

практичного пошуку, оволодіння методикою дослідження й експери-

ментування при вирішенні проблем і питань, поставлених на курсове 

проектування; 

• закріплення знань і навичок виконання графічних робіт та інших конс-

трукторських документів у відповідності до вимог і правил, встановле-

них державними стандартами, Єдиною системою конструкторської до-

кументації (ЄСКД), Єдиною системою проектної документації (ЄСПД), 

іншими чинними нормативно-технічними документами; 

Головна мета контрольної роботи – визначення рівня теоретичної та 

практичної підготовки студента з курсу „Емпіричні методи програмної інже-

нерії ”. 

Контрольна робота сприяє розвиткові у студента творчої ініціативи і 

самостійності в проведенні аналізу, добору й обґрунтування найбільш раціо-

нальних інженерних рішень. 

Контрольна робота надає студентові таких навичок виконання вироб-

ничих завдань, які допоможуть йому швидко адаптуватися до умов праці у 

професійному колективі. 
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

 

1.  Якими питаннями займається програмна інженерія? 

2.  Особливості у розробці великих програмних проектів. 

3.  Основні етапи повного циклу розробки програмного продукту. 

4.  Які завдання вирішуються на етапі дослідження проблеми?  

5. Що враховується при визначенні економічної доцільності розробки про-

грамного продукту? 

6. Що потрібно робити при визначенні структури системи, що проектується? 

7.  Чи можливо не лише інтуїтивне визначення якості програмної  

системи? 

8.  Чи можливо керувати якістю програмного продукту? 

9. Що та які спеціалісти роблять під час безпосереднього програмування 

компонентів? 

10.  Як і ким здійснюється інтеграція окремих компонентів в єдиний  

продукт? 

11. Що означає термін верифікація системи (проекту)? 

12.  Які завдання вирішуються під час тестування програмних продуктів? 

13. Охарактеризуйте основні джерела помилок в ході розробки системи. 

14.  Які вам відомі методи тестування систем? 

15.  Для чого використовують засоби документування результатів  

тестування? 

16.  Сутність валідації системи. 

17.  Яка роль відводиться питанню повторного використання об’єктів  

(систем) у програмній інженерії? 

18.  Які є типи програмних продуктів з точки зору їх розміру? 

19.  Які є типи програмних продуктів з точки зору способу їх розповсюджен-

ня? 

20. Чи завжди розробка настольного продукту потребує меншої  

кваліфікації, ніж корпоративного? обґрунтуйте. 
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21. Що таке корпоративні продукти? опишіть основні риси таких  

продуктів. 

22. Особливості систем, що розробляються за окремим замовленням,  

порівняно із серійними системами? 

23. Що таке web-орієнтовані системи? 

24.  Які завдання можуть вирішуватися за допомогою web-орієнтованих сис-

тем? 

25. Особливості впровадження web-орієнтованих систем. 

26. Проблеми захисту інформації у web-орієнтованих системах і як  

вони вирішуються. 

27.  Як розроблялися програмні продукти до появи об’єктно-орієнто- 

ваних методів розробки? 

28. Найпоширеніші зараз об’єктно-орієнтовані промислові технології. 

29. Опишіть основні ознаки net-технології. 

30.  Як використовувати net-об’єкти разом з com об’єктами? 

31. Особливості інсталяції net-об’єктів. 

32.  Як здійснюється контроль за версіями net-об’єктів? 

33. Навіщо потрібні інтегральні середовища розробки? 

34. Найпоширеніші промислові інтегральні середовища розробки. 

35. Опишіть основні риси інтегрального середовища, з яким ви працюєте. 

36.  Дайте порівняння vb.net (c#.net, с++.net тощо) із іншими інтегральними 

середовищами розробки.  

37.  Як створити проект і скомпілювати модуль, що виконується, у середо-

вищі vb.net (c#.net, с++.net тощо)? 

38.  Як виявляти помилки у програмі за допомогою середовища  

vb.net (c#.net, с++.net тощо)? 

39.  Зв’язок інтегральних середовищ розробки із case-системами. 

40.  Роль і місце баз даних у сучасних програмних системах. 

41. Чи існують типи систем, які не потребують баз даних, якщо “так”,  

які саме типи? 
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42.  Які моделі клієнт/сервер ви знаєте? 

43. Що таке інтегральна цілісність даних і якими засобами вона забезпечу-

ється? 

44. Що таке транзакції і навіщо вони потрібні? 

45. У чому проблема масштабування програмних систем, зокрема баз  

даних? 

46. Охарактеризуйте універсальний інтерфейс доступу до баз даних  

ms ado і як він працює? 

47. Охарактеризуйте корпоративну систему керування базами даних,  

з якою ви працюєте чи вивчаєте (зокрема, комп’ютерна платформа, модель 

даних, інтерфейси доступу, системи-оболонки розробки клієнтських програм, 

журналізація подій, питання масштабування баз тощо). 

48. Що таке моделювання інформаційної системи? його особливості. 

49. Навіщо потрібно моделювання інформаційної системи та які проблеми 

вирішуються шляхом моделювання? 

50.  Які є сучасні методи моделювання? 

51.  Які основні риси мови моделювання uml? 

52.  Як в uml моделюється поведінка системи? 

53. Хто ще, окрім розробників програмних систем, може використовувати 

мову uml і для чого? 

54.  Яким чином опис мовою uml залежить від типу програмної системи? 

55.  Які існують зараз та існували раніше технології розробки програмних си-

стем? 

56. Навіщо потрібно дотримуватися певної стандартизованої технології при 

розробці програмних систем? 

57. Що таке технологія rup і які її основні риси? 

58. Основні етапи розробки згідно з rup. 

59. Основні технологічні процеси згідно з rup. 

60. Порівняйте підхід “водоспаду” та ітераційний підхід. 

61. Порівняйте rup як продукт і як технологію. 
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62.  Які є сучасні case засоби для розробки програмних систем і на  

яких технологіях вони базуються? 

63.  Як виконується трансформація проекту у програмну систему? 

64. Що таке rational rose і які основні ознаки цього продукту? 

65.  Як за допомогою rational rose створити макет системи у vb.net  

(c#.net, с++.net тощо)? 

66.  Як поєднані між собою rational rose і мова моделювання uml? 

67.  Які риси програмного продукту як товару? 

68. Чим суттєво відрізняється програмний продукт від інших видів  

товарів? 

69. Що таке коробкові програмні продукти? 

70.  Як визначити економічну доцільність при розробці коробкового  

програмного продукту? 

71.  Які середовища найчастіше використовуються при розробці коробкових 

програмних продуктів? 

72. Особливості розповсюдження коробкових програмних продуктів. 

73.  Яка повинна бути документація до коробкових програмних про- 

дуктів? 

74. Особливість корпоративних програмних продуктів? 

75.  як визначити економічну доцільність при розробці корпоративного про-

грамного продукту? 

76.  Які середовища найчастіше використовуються при розробці корпоратив-

них програмних продуктів? 

77. Особливості впровадження корпоративних програмних продуктів. 

78.  Яка повинна бути документація до корпоративних програмних  

продуктів? 

79.  Як організується взаємодія між розробниками та замовниками  

при створенні корпоративних програмних продуктів? 

80.  Які ви можете навести рекомендації щодо підбору складу колективу роз-

робників програмної системи? 
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81.  Як оцінюються витрати на розробку окремих компонентів програмної 

системи? 

82.  Як оцінюються витрати на інтеграцію програмної системи з іншими сис-

темами (зокрема, власного виготовлення та сторонніх  

компаній)? 

83.  Як визначаються матеріальні витрати при розробці програмної  

системи (наведіть кілька підходів)? 

84.  Як визначається загальна економічна доцільність проекту по  

розробці програмної системи? 

85.  Сутність маркетингу програмних продуктів. 

86. Особливості інтернет маркетингу програмних продуктів. 

87.  Як здійснюється підбір кадрів про розробці програмного проекту? 

88.  Як правильно розподіляти роботу між виконавцями згідно з компонент-

ною структурою системи? 

89.  Як контролювати виконання етапів робіт? 
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Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки в балах оцінці за на-

ціональною шкалою та шкалою ECTS 

 

Оцінка  
в балах 

Оцінка 
за 

національною 
шкалою 

Оцінка 
за шкалою ECTS 

Оцін
ка Пояснення 

90-100 
Відмінно 

A Відмінно 
(відмінне виконання лише 

з незначною кількістю помилок) 
82 – 89 Добре B Дуже добре  

(вище середнього рівня з 
кількома помилками) 

75 – 81 C Добре 
(в загальному вірне 
виконання з  

певною кількістю суттєвих 
помилок) 

67 – 74 Задовіл
ьно 

D Задовільно 
(непогано, але зі значною 
кількістю недоліків) 

60 – 66 E Достатньо 
(виконання задовольняє 

мінімальним критеріям) 
35 – 59 Незадо

вільно 
 
 

FX Незадовільно 
(з можливістю повторного 

складання) 
1 – 34 F 

Незадовільно 

(з обов’язковим  повторним 
курсом) 

Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною шка-
лою та шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, нав-
чальної картки та залікової книжки студента. 

Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової книжки 
та навчальної картки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 
79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо..  

Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни визначається як середньоари-
фметична оцінка з підсумкових семестрових рейтингових оцінок у балах (з цієї 
дисципліни – за перший та другий семестри) з наступним її переведенням в оці-
нки за національною шкалою та шкалою ECTS. 
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