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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Програма дисципліни «Проектний практикум» для студентів 

спеціальності “Програмне забезпечення систем” розроблена відповідно до 

навчального плану дисципліни, Положення про проведення практики 

студентів вищих навчальних закладів України і Положення про організацію 

навчального процесу у вищих навчальних закладах. 

«Проектний практикум» включає лекційні та семінарські заняття, а також 

практичну роботу студентів над розробкою програм для розв’язання 

основних класів задач прикладної математики та супровідної документації за 

індивідуальними завданнями. Самостійну роботу практиканти виконують у 

комп’ютерних класах ІКІТ МАУП під наглядом керівника практики. 

Мета навчальної дисципліни «Проектний практикум» — поглибити 

знання, уміння та навички, здобуті при вивченні фундаментальних 

навчальних дисциплін “Програмування”, “Теорія систем та математичного 

моделювання”, “Методи оптимізації та дослідження операцій”, “Алгебра та 

геометрія”, “Диференційні рівняння. 

Завдання дисципліни полягає у формуванні студентами початкових 

навичок професійної діяльності, пов’язаної з розробкою програм для 

розв’язання задач прикладної математики, підготовкою супровідної 

документації та поглибленням професійних знань і навичок, необхідних для 

практичної роботи прикладного математика. 
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У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

− методики проектування ІС;  

− склад і вміст документації ІТ-проекту;  

− методи управління ризиками ІТ-проекту. 

вміти:  

− виконувати роботи по стадіях ІТ-проекту; 

−  застосовувати інструментарій для автоматизації проектних робіт; 

− управляти ходом виконання робіт ІТ-проекту;  

− розробляти документацію ІТ-проекту. 
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ІНДИВІДУАЛЬНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНА РОБОТА 
 

Індивідуально-консультативна робота з дисципліни «Проектний 

практикум» організовуються та здійснюється у формі консультацій на 

кафедрі комп’ютерних інформаційних систем і технологій у відповідності до 

затвердженого графіку консультацій (одна консультація на два тижні).  

На консультаціях студентам надаються пояснення з виконання 

самостійної роботи, підготовки до практичних занять, перевірка та захист 

завдань, винесених на поточний контроль тощо. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

«Проектний практикум» 

 

№/п.п. Назва змістового модуля та теми 

Змістовий модуль 1. «Загальна алгоритмізація» 

Тема 1 
Алгоритмізація і програмування базових функцій та процедур 

лінійної алгебри 

Тема 2 Алгоритмізація і програмування задач оптимізації 

Тема 3 

 

 

Алгоритмізація і програмування для системного аналізу динамічних 

 Змістовий модуль 2. «Алгоритмізація і програмування» 

Тема 4 Графіка для системного аналізу динамічних процесів 

Тема 5 Алгоритмізація і програмування динамічних систем за наявності 

внутрішніх та зовнішніх збурень 
Тема 6 Алгоритмізація і програмування оптимально керованих систем 

Тема 7 Алгоритмізація і програмування процесів системного аналізу в 

умовах багатокритеріальності 
Тема 8 Системний аналіз ієрархічно керованих процесів 
 Разом годин: 120 
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ЗМІСТ дисципліни  

«Проектний практикум» 

Змістовий модуль 1. «Загальна алгоритмізація» 

Тема 1. Алгоритмізація і програмування базових функцій та процедур 

лінійної алгебри 

Формування масивів. Сортування масивів. Лінійні оцінки векторних 

величин. Алгоритми прямих та обернених лінійних задач. Розробка 

комп’ютерних програм для розв’язання прямих та обернених задач. 

Побудова алгоритмів і програм для лінійних задач геометрії. Розрахунок 

розв’язків системи нелінійних рівнянь і нерівностей. Способи розв’язання 

систем рівнянь у системі MathCAD. 

[Література: 7, 13, 18, 21] 

 

Тема 2.  Алгоритмізація і програмування задач оптимізацїі 

Побудова алгоритмів і програм для випуклих задач оптим- 

ізації з використанням градієнтних методів, методів опорних градієнтів і 

методів Ньютона. 

[Література: 6, 13, 18, 21] 
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Тема 3.  Алгоритми і програмування для системного аналізу динамічних 

процесів 

Алгоритмізація і програмування процесів прогнозування динамічних 

систем. Методи Ейлера. Методи підвищеної точності. 

[Література: 10, 13, 18, 21] 

Змістовий модуль 2. «Алгоритмізація і програмування» 

Тема 4.  Графіка для системного аналізу динамічних процесів 

Масштабування. Інтерполяція, екстраполяція, регресія. Фазові траєкторії. 

Множини розв’язків рівнянь. Множини допустимих керувань. 

[Література: 10, 13, 18, 21] 

 

Тема 5.  Алгоритмізація і програмування динамічних систем за 

наявності внутрішніх та зовнішніх збурень 

Методи і алгоритми побудови мажорант для термінальних множин 

динамічної системи в умовах геометричної неповноти даних. 

[Література: 4, 13, 18, 21] 

 

Тема 6.  Алгоритмізація і програмування оптимально керованих систем 

Оптимально керовані процеси. Числові експерименти в системному аналізі 

керованих процесів. Розробка програм для числових експериментів. 

Розробка програм для побудови оптимальних процесів. 

[Література: 8, 24, 29, 32, 34] 
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Тема 7.  Алгоритмізація і програмування процесів системного аналізу в 

умовах багатокритеріальності 

Побудова алгоритмів і програм для розв’язання задач бага- 

токритеріальної оптимізації. 

[Література: 4, 13, 18, 21 

 

Тема 8.  Системний аналіз ієрархічно керованих процесів 

Побудова екстремальних стратегій для ієрархічно керованих процесів. 

Побудова програм для побудови екстремальних стратегій для лінійних 

диференційних ігор. 

[Література: 2, 4, 11, 14] 
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ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 
 

Лабораторне заняття – це організаційна форма навчального заняття, на 

якому студенти під керівництвом викладача формують уміння й навички з 

практичного застосування основних теоретичних положень навчальної 

дисципліни шляхом виконання завдань до лабораторних робіт. Лабораторні 

заняття з дисципліни «Проектний практикум» проводяться в спеціально 

обладнаній навчальній аудиторії з використанням комп'ютерного 

устаткування пристосованого до начального процесу. 

За результатами виконаної на занятті лабораторної роботи студенти 

оформлюють індивідуальні звіти з її виконання та захищають ці звіти перед 

викладачем. Результати виконання лабораторних досліджень оцінюються 

викладачем. 

Тематика проведення лабораторних занять наведена у таблиці нижче: 

№ Назва теми 

1 Передпроектне обстеження предметної області. Планування вимог 

до інформаційної системи. 

2 
Проектування вимог користувача з використанням мови UML. 

Аналіз вимог.  Вимоги користувача та системні вимоги. Сценарії та 

варіанти використання. 

3 
Проектування об’єктно-орієнтованого программного забеспечення з 

використанням мови UML. Концептуальне моделювання предметної 

області програмної системи. 

4 Концепція проекту 

5 Системна архітектура проекту 

6 Реалізація та тестування проекту 
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ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ. 

1. Інформаційна система ВНЗ 

2. Інформаційна система торгівельної організації 

3. Інформаційна система медичних організацій міста 

4. Інформаційна система проектної організації 

5. Інформаційна система авіабудівельного підприємства  

6. Інформаційна система бібліотечного фонду міста 

7. Інформаційна система спортивних організацій міста 

8. Інформаційна система готельного комплексу 

9. Процес розробки програмного забезпечення, як побудова комплексу 

узгоджених моделей програмної системи.  

10. Життєвий цикл розробки програмної системи. Основні фази розробки 

програмної системи. Моделі розробки програмного забезпечення. 

11. Поняття про діаграми варіантів використання. Реалізація варіантів 

використання за допомогою діаграм діяльностей. 

12. Спадкування, інкапсуляція та поліморфізм. Відношення. Класи та 

об’єкти. 
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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 

вирішенні конкретних наукових, технічних, економічних і виробничих 

задач; 

• перевірка уміння студента самостійно освоювати та використовувати 

сучасні інформаційні технології, програмно-апаратні засоби 

обчислювальної техніки; 

• розвинення у студента навичок ведення самостійного науково-

практичного пошуку, оволодіння методикою дослідження й 

експериментування при вирішенні проблем і питань, поставлених на 

курсове проектування; 

• закріплення знань і навичок виконання графічних робіт та інших 

конструкторських документів у відповідності до вимог і правил, 

встановлених державними стандартами, Єдиною системою 

конструкторської документації (ЄСКД), Єдиною системою проектної 

документації (ЄСПД), іншими чинними нормативно-технічними 

документами; 

Головна мета контрольної роботи – визначення рівня теоретичної та 

практичної підготовки студента з курсу „Проектний практикум”. 

Контрольна робота сприяє розвиткові у студента творчої ініціативи і 

самостійності в проведенні аналізу, добору й обґрунтування найбільш 

раціональних інженерних рішень. 

Контрольна робота надає студентові таких навичок виконання виробничих 

завдань, які допоможуть йому швидко адаптуватися до умов праці у 

професійному колективі. 
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ПИТАННЯ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЮ 
 

1. Процес розробки програмного забезпечення, як побудова 

комплексу узгоджених моделей програмної системи.  

2. Життєвий цикл розробки програмної системи.  

3. Основні фази розробки програмної системи. 

4. Моделі розробки програмного забеспечення. 

5. Поняття про діаграми варіантів використання. 

6. Реалізація варіантів використання за допомогою діаграм 

діяльностей. 

7. Спадкування, інкапсуляція та поліморфізм.  

8. Відношення. Класи та об’єкти. 

9. Інтерфейси. Виключення (исключения, exception). Події (события, 

events). 

10. Поняття про діаграми класів.  

11. Групування класів.   

12. Діаграми пакетів.  

13. Діаграми компонентів  

14. Діаграми розгортання. 

15. Поняття про діаграми послідовностей та співробітництв. 

16. Діаграми станів. 

17. Розробка проекту інформаційної системи.  

18. Розробка діаграми потоків даних. 

19. Розробка словника даних; представлення вмісту словника даних. 

20. Поняття тестування.  

21. Види тестування. 

22. Тестові сценарії. 

23. Поняття тесткейсів. 

24. Формування масивів.  

25. Сортування масивів.  
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26. Лінійні оцінки векторних величин.  

27. Алгоритми прямих та обернених лінійних задач.  

28. Розробка комп’ютерних програм для розв’язання прямих та обернених 

задач.  

29. Побудова алгоритмів і програм для лінійних задач геометрії.  

30. Розрахунок розв’язків системи нелінійних рівнянь і нерівностей.  

31. Способи розв’язання систем рівнянь у системі MathCAD. 

32. Побудова алгоритмів і програм для випуклих задач оптимізації з 

використанням градієнтних методів, методів опорних градієнтів і 

методів Ньютона. 

33. Алгоритмізація і програмування процесів прогнозування динамічних 

систем.  

34. Методи Ейлера.  

35. Методи підвищеної точності. 

36. Масштабування.  

37. Інтерполяція, екстраполяція, регресія.  

38. Фазові траєкторії.  

39. Множини розв’язків рівнянь.  

40. Множини допустимих керувань. 

41. Методи і алгоритми побудови мажорант для термінальних множин 

динамічної системи в умовах геометричної неповноти даних. 

42. Оптимально керовані процеси.  

43. Числові експерименти в системному аналізі керованих процесів.  
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44. Розробка програм для числових експериментів.  

45. Розробка програм для побудови оптимальних процесів. 

46. Побудова алгоритмів і програм для розв’язання задач 

багатокритеріальної оптимізації. 

47. Побудова екстремальних стратегій для ієрархічно керованих процесів.  

48. Побудова програм для побудови екстремальних стратегій для лінійних 

диференційних ігор. 

49. Інформаційна система ВНЗ 

50. Інформаційна система торгівельної організації 

51. Інформаційна система медичних організацій міста 

52. Інформаційна система проектної організації 

53. Інформаційна система авіабудівельного підприємства  

54. Інформаційна система бібліотечного фонду міста 

55. Інформаційна система спортивних організацій міста 

56. Інформаційна система готельного комплексу 

57. Процес розробки програмного забезпечення, як побудова комплексу 

узгоджених моделей програмної системи.  

58. Життєвий цикл розробки програмної системи.  

59. Основні фази розробки програмної системи.  

60. Моделі розробки програмного забеспечення. 

61. Поняття про діаграми варіантів використання.  

62. Реалізація варіантів використання за допомогою діаграм діяльностей. 

63. Спадкування, інкапсуляція та поліморфізм.  

64. Відношення.  

65. Класи та об’єкти. 
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Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки в балах оцінці за 

національною шкалою та шкалою ECTS 

 

Оцінка  
в балах 

Оцінка 
за 

національною 
шкалою 

Оцінка 
за шкалою ECTS 

Оцінка 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 Задовільно D Задовільно 

(непогано, але зі значною 
кількістю недоліків) 

60 – 66 E Достатньо 
(виконання задовольняє 
мінімальним критеріям) 

35 – 59 Незадовільно 
 
 

FX Незадовільно 
(з можливістю повторного 

складання) 
1 – 34 F 

Незадовільно 

(з обов’язковим  повторним курсом) 
Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною 

шкалою та шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, 
навчальної 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 
середньоарифметична оцінка з підсумкових семестрових рейтингових оцінок у 
балах (з цієї дисципліни – за перший та другий семестри) з наступним її 
переведенням в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS. 
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