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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 
Основний зміст самостійної роботи студентів над дисципліною «Конст-

руювання програмного забезпечення»  полягає у вивченні студентами напрям-

ку «Комп’ютерні науки» головних принципів підбору персоналу, організації 

роботи, розподілу функцій та написання технічних завдань для створення су-

часного та конкурентоздатного програмного продукту. 

До самостійної роботи відноситься також вивчення та освоєння  мето-

дичних вказівок до лабораторних робіт і вивчення додаткової літератури, по-

в'язаної з виконанням  цих робіт. 

Тільки постійне самостійне навчання дає можливість якомога ближче 

підійти до вершини знань певної галузі, оволодіти такою сумою знань і вмінь, 

які б дали змогу заявити про себе як про професіонала. Студент, який хоче 

якомога краще оволодіти професією, має добре розуміти: на занятті викладач 

подає основи знань, навчає, як учити, виділяє ті ключові істини дисципліни, 

які пробуджують у молодої людини потяг до поглиблення й удосконалення 

усіх знань. Збагачення загальною сумою знань, накопичених людством, роз-

ширення загального світогляду, усвідомлення наявної перспективи щодо реа-

лізації певних знань є основним мотивом до сумлінного відношення до нав-

чання. Самостійна навчальна діяльність студента буде лише тоді результатив-

ною, коли вона ґрунтуватиметься на внутрішній потребі. Виховання відповід-

ної здатності у студента потребує чіткого узгодження процесу самоосвіти з 

цілями навчання та виховання. 

Згідно з державними стандартами навчальний матеріал навчальної дис-

ципліни, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння студентом 

в процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з 

навчальним матеріалом, який опрацьовувався при проведенні навчальних за-

нять. Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу з 

конкретної дисципліни може виконуватися у бібліотеці вищого навчального 

закладу, навчальних кабінетах, комп'ютерних класах (лабораторіях), а також 

у домашніх умовах. Самостійна робота студента повинна бути спланована, 
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організаційно і методично спрямована як особиста творча праця без прямої 

взаємодії з викладачем. Навчальний час, відведений для самостійної роботи, 

регламентується робочим навчальним планом і повинен згідно з Болонською 

декларацією становити не менше 50% загального обсягу навчального часу 

студента, відведеного для вивчення конкретної дисципліни. У необхідних 

випадках ця робота проводиться відповідно до заздалегідь складеного графіка, 

що гарантує можливість індивідуального доступу студента до потрібних ди-

дактичних засобів. Графік доводиться до відома студентів на початку поточ-

ного семестру. При організації самостійної роботи студентів із використанням 

складного обладнання чи устаткування, складних систем доступу до інформа-

ції (наприклад, комп'ютерних баз даних, систем автоматизованого проекту-

вання тощо) передбачається можливістю отримання необхідної консультації 

або допомоги з боку фахівця. 

Самостійна навчальна діяльність студента може здійснюватись через: 

запам’ятовування певної інформації за рахунок уважного слухання і 

конспектування лекцій; активної роботи під час практичних занять; 

роботу над конспектами лекцій, планами практичних занять; 

опрацювання літературних джерел (конспектування самостійно вивче-

ного матеріалу, реферування); 

роботу з каталогами звичайних і електронних бібліотек, інформаційно-

пошуковими сервіcами Intеrnet; 

вивчення навчального матеріалу за паперовими та електронними підру-

чниками, навчальними посібниками, практикумами тощо; 

опрацювання матеріалу за першоджерелами, науковою і спеціальною літе-

ратурою; 

підготовку доповідей, рефератів, написання курсових робіт; пошукову і 

науково-дослідну діяльність; 

самотестування. 

Самостійна робота студента під час лекції. Лекційний матеріал приз-

начається для спрямування студентів у найбільш раціональному напрямі щодо 
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вивчення навчальної дисципліни і акцентуванні уваги на найбільш складних, 

вузлових питаннях навчальної дисципліни. Належне ведення конспекту під 

час лекції сприяє збереженню необхідної інформації та дає студенту змогу в 

подальшому проаналізувати її. За умови подання лекційного матеріалу в усній 

формі одночасно засвоюється до 20% інформації. Викладання інформатики в 

комп’ютерних класах або в аудиторіях, обладнаних мультимедійним облад-

нанням (наприклад, мультимедійним проектором або сенсорним екраном ), 

водночас з демонстрацією студентам прийомів роботи з користувальницьким 

інтерфейсом програми дозволяє підвищити рівень засвоєння лекційного мате-

ріалу до (50 - 60)%. 

Робота над конспектами лекцій, планами практичних занять. При під-

готовці до практичних занять студент має спиратися на складений ним конс-

пект лекції. При опрацюванні матеріалу лекції слід зіставити законспектова-

ний матеріал з планом практичного заняття, що міститься у методичних мате-

ріалах для практичних занять або у навчально-методичному комплексі. Якщо 

у конспекті бракує матеріалу з окремих питань лекції або недостатньо розкри-

ті деякі питання практичного заняття, або вони винесенні на самостійне опра-

цювання, студент повинен звернутися до рекомендованих підручників, навча-

льних посібників і відповідних методичних матеріалів. Підготовку для прак-

тичного заняття краще за все здійснювати з використанням ПЕОМ зі встанов-

леним на ньому відповідним програмним забезпеченням.  

Вивчення навчального матеріалу за підручниками, навчальними посібни-

ками, методичними вказівками, опрацювання матеріалу за першоджерелами, 

науковою і спеціальною літературою. Працювати із підручниками, навчаль-

ними посібниками, методичними вказівками, практикумами, науковою і спе-

ціальною літературою незалежно від типу їхнього носія (паперового чи елект-

ронного) необхідно таким чином, щоб отримати максимум теоретичних знань 

і навичок. При роботі з цими джерелами студент насамперед повинен ознайо-

митись з їх змістом, щоб визначити чи необхідно опрацьовувати це джерело і 

чи має воно відношення до навчального курсу, що вивчається, і тільки після 
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цього визначити послідовність його опрацювання і відібрати необхідний для 

вивчення матеріал з цього джерела (глави, розділи тощо). В разі роботи з інте-

рактивними електронними джерелами слід використовувати можливості наві-

гації за документом, що надаються сучасними програмами, призначеними для 

читання електронних документів відповідних форматів (MS Word, Adobe 

Reader, Adobe Acrobat та інш.) і, особливо, переваги гіпертекстової технології 

подачі навчального матеріалу, а саме - за допомогою гіперпосилань знаходити 

відповіді на поставлені питання. При опрацюванні матеріалу необхідно з'ясу-

вати суть питання, що вивчається, не уникаючи при цьому визначення суті не-

зрозумілих чи незнайомих слів, термінів. Саме інтерактивні гіпертекстові еле-

ктронні джерела (довідки в складі програмних продуктів, електронні посібни-

ки та словники) дозволяють конкретизувати терміни та визначення як найш-

видше. При вивченні матеріалу необхідно аналізувати прочитане, порівнюючи 

з прослуханою та законспектованою лекцією, робити логічні висновки, позна-

чати незрозумілі положення з метою їх подальшого з'ясування на практично-

му занятті. Бажано відпрацювати зручну для себе певну систему позначень 

(позначки на полях конспекту, підкреслення маркерами різних кольорів, до-

повнення конспекту альтернативними формулюваннями та посиланнями на 

інші джерела тощо) та фіксації опрацьованого матеріалу. Сучасні текстові ре-

дактори (в першу чергу MS Word) надають можливість створення електронно-

го конспекту з примітками, виносками, коментарями та його роздруківки. Для 

самостійного поглибленого вивчення навчального матеріалу студенту слід 

звертатися до наукової та спеціальної літератури, яка може бути і не зазначе-

ною в навчально-методичному комплексі. Використання самостійно отрима-

них відомостей як у навчанні, так і на практиці є, безперечно, цінним здобут-

ком діяльності студента на шляху формування свого професійного потенціа-

лу. 

Робота з бібліотечними фондами та дистанційними джерелами з ме-

тою пошуку необхідної інформації. Знання основ системного програмування 

та операційних систем відносяться до базової підготовки сучасного спеціаліс-
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та з інформаційних технологій. З позицій випереджаючої освіти навчання 

тільки за конспектом лекцій і основною літературою, вказаною у навчальній 

програмі, є недостатнім. У більшості випадків належна підготовка вимагає 

вмінь швидко знаходити та опрацювати необхідний матеріал за першоджере-

лами, науковою і спеціальною літературою та коректно цитувати знайдене. 

Перелік такої літератури, як правило, наводиться у навчально-методичному 

комплексі навчальної дисципліни. Тому завдання студента зводиться до само-

стійного знаходження цих матеріалів шляхом пошуку у паперових або елект-

ронних фондах бібліотек, а також у різноманітних файлових архівах, базах 

даних та базах знань, доступ до яких здійснюється за допомогою відповідних 

сервісів Internet (в основному – Word Wide Web, FTP та UseNet newsgroups).  

Для пошуку документу використовуються різні його ознаки. В першу 

чергу це - реквізити документу (УДК. Автор(и). Заголовок опису. Основний 

заголовок: відомості, що відносяться до заголовку/Відомості про відповідаль-

ність. - Відомості про видання (в тому числі URL – адреса Web - документу 

або Ftp - файлу). - Місце видання, дата видання. - Об'єм.). УДК - це універса-

льна десяткова класифікація будь-яких офіційних видань по всьому світу. Ві-

дповідні довідники видаються багатьма мовами і постійно оновлюються. В 

Україні у 2006 р. Книжковою палатою України імені Івана Федорова видано 

"Універсальну десяткову класифікацію. Зміни та доповнення." Випуск 4" в 

паперовому варіанті. Довідкова база УДК постійно нарощується за рахунок 

електронних видань. Знання УДК дозволяє швидко знайти необхідне джерело 

за систематичним бібліотечним каталогом. Наприклад, УДК видань з інфор-

маційних технологій починається з 004.  

Коли код УДК невідомий, то необхідно звернутися до алфавітного ката-

логу бібліотеки і за назвою джерела або прізвищем та ініціалами автора знай-

ти відповідний бібліотечний шифр джерела.  

Якщо ж студент здійснює наукове дослідження вибраної проблеми, го-

тує наукову доповідь або виступ на конференції і йому не відомі реквізити 

джерела або саме джерело, то слід зробити пошук у систематичному бібліоте-
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чному каталозі. Завдання студента полягає у пошуку необхідної галузі (підга-

лузі), що охоплює розшукувану інформацію, а потім у межах цієї галузі (під-

галузі) — картки з необхідним джерелом і бібліотечним шифром. У подаль-

шому студент повинен оформити бібліотечне замовлення на літературу вста-

новленого зразка, до якого внести шифр знайденого джерела та усі необхідні 

реквізити. Робота з електронними фондами в цьому варіанті значно ефектив-

ніша, оскільки у розвинутих бібліотеках облік літератури ведеться в середо-

вищах систем управління базами даних, за допомогою яких пошук потрібної 

інформації здійснюється найефективніше.  

Сервіси мережі Internet надають унікальні можливості знаходження лі-

тературних джерел у географічно віддалених фондах та архівах, а також шля-

хом участі у мережевих конференціях, де можна отримати відповіді та поради 

щодо питань з розшукуваної інформації. Для доступу до Internet - ресурсів не-

обхідно знати їх мережеву адресу. Оскільки Internet постійно оновлюється і 

розвивається, в ньому немає єдиного каталогу, змісту або наочного покажчика 

ресурсів. Проте в Internet існують різні інформаційно-пошукові системи, що 

допомагають користувачам знайти те, що їм потрібно. Це в першу чергу тема-

тичні каталоги і так звані пошукові машини. Тематичні (наочні) каталоги - це 

інформаційно-довідкові системи, підготовлені вручну редакторами цих сис-

тем на основі інформації, зібраної на серверах Internet. Інформація в цих сис-

темах розподіляється за тематичними розділами відповідно до певної ієрархії. 

На верхньому рівні розділів зібрані загальні категорії (наприклад, "Інтернет", 

"Бізнес", "Мистецтво", "Освіта" тощо), а нижній рівень складають посилання 

на конкретні Web-сторінки або інші інформаційні ресурси. Для швидкого пе-

реходу до потрібного розділу тематичного каталогу можна скористатися вбу-

дованою системою автоматичного пошуку за ключовими словами. Для цього 

в рядку запиту слід ввести ключове слово (поєднання слів), клацнути Пошук, і 

система повідомить, чи є відповідний розділ в її каталозі і запропонує в нього 

перейти, минувши всі проміжні розділи. Рекомендуємо використовувати ката-

логи: http://www.yahoo.com, http://www.portal.edu.ru , http://www.ipl.org . 

http://www.yahoo.com/
http://www.portal.edu.ru/
http://www.ipl.org/
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Пошукові системи є складними інформаційно-довідковими системами, 

що автоматично генерують спеціальні бази даних за допомогою спеціальних 

мережевих програмам-роботів по всій мережі Internet, і надаючи у відповідь 

на запит користувача посиланнями на різні Internet -ресурси. Запит здійсню-

ється за певною процедурою (на певній мові), яка може відрізнятися в різних 

системах, проте в спрощеному вигляді вона зводиться до того, що користувач 

вводить в спеціальному полі (або в декількох полях) ключові слова, та/або 

словосполучення, що найточніше відображають суть проблеми.  

До загальних положень мов запитів відносяться:  

Ключові слова можна вводити у відповідне поле пошукової системи по-

одинці, послідовно звужуючи пошук, або ж вводити відразу декілька слів, ро-

зділяючи їх пробілами або комами. Регістр не має значення.  

Режим пошуку "AND" ("І") означає, що будуть знайдені тільки ті дані, 

де зустрічається кожне з ключових слів.  

При використанні режиму "OR" ("АБО") результатом пошуку будуть всі 

дані, де зустрічається хоч би одне ключове слово.  

Використовуйте знаки "+" і "-" перед ключовим словом. Щоб виключи-

ти документи, де зустрічається певне слово, поставте перед ним мінус. І на-

впаки, щоб певне слово обов'язково було присутнє в документі, поставте пе-

ред ним плюс. Зверніть увагу на те, що між знаком і словом не повинно бути 

пропуску.  

Якщо Ви хочете виключити яке-небудь слово з пошуку, поставте перед 

ним знак "-". Наприклад: "+захист -Excell".  

 За замовчуванням програма шукає всі дані, де зустрічається введене 

вами слово. Наприклад, при запиті "редактор" будуть знайдені слова "редак-

тор", "текстовий", "графічний", "газети", "головний" і багато інших. Знак 

оклику перед або після ключового слова означає, що будуть знайдені тільки 

слова точно відповідні запиту (наприклад, "текстовий! редактор!").  

Також корисно запам'ятати і використовувати при пошуку наступні 

прийоми. 
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Якщо для пошуку потрібно ввести словосполучення, укладіть його в ла-

пки.  

Якщо Ви пишете все слово рядковими буквами, будуть знайдені всі ва-

ріанти його написання; якщо Ви вказали хоч би одну букву в шуканому слові 

прописною, то система шукатиме тільки такі варіанти.  

Якщо Ви хочете знайти не текст, а яке-небудь зображення, то можна ко-

ристуватися словом image. Наприклад, image:sea дасть список сторінок із зо-

браженням моря.  

Якщо слово, яке Ви шукаєте, зустрічається в різних контекстах, можна 

виключити слова, які зустрічаються в непотрібному контексті. Наприклад, 

вказати аргумент пошуку +Celeron +Price +UА -USA.  

Перевіряйте орфографію. Якщо пошук не приніс результатів, можливо, 

при введенні Ви допустили помилку.  

Використовуйте синоніми. Якщо список знайдених сторінок дуже ма-

лий або не містить корисних сторінок, спробуйте змінити слово. Наприклад, 

замість "реферати", можливо, більше підійде "курсові роботи" або "твори".  

Якщо один із знайдених документів ближче до шуканої теми, чим інші, 

клацніть Знайти схожі документи. Це посилання розташовано під коротки-

ми описами знайдених документів. Система проаналізує сторінку і знайде до-

кументи, схожі на ту, що Ви вказали.  

Подібних систем в Internet значно більше, чим тематичних каталогів. 

Серед пошукових систем існують як обширні з тематики метапошукові сис-

теми, так і вузькоспеціалізовані. Найбільш відомі з них: http://www.google.com, 

http://www.altavista.com, http://www.askjeeves.com, http://www.lycos.com, 

http://www.sciseek.com, http://www.msn.com, http://meta.ua http://www.rambler.ru, 

http://www.yandex.ru, http://www.aport.ru, http://www.metabot.ru, 

http://newsgroups.langenberg.com, uk.wikipedia.org, www.bukinist.agava.ru. 

 Матеріали щодо методів підвищення ефективності пошуку інформації в 

Internet містяться у статях: http://www.yandex.ru/info/search.html , 

http://www.searchengines.ru/,  

http://www.google.com/
http://www.altavista.com/
http://www.askjeeves.com/
http://www.lycos.com/
http://www.sciseek.com/
http://www.rambler.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.aport.ru/
http://www.metabot.ru/
http://newsgroups.langenberg.com/
http://www.bukinist.agava.ru/
http://www.yandex.ru/info/search.html
http://www.searchengines.ru/
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http://www.zodchiy.ru/links/search/, 

http://www.citforum.ru/internet/search/index.shtml, http://websearch.report.ru/, 

http://www.kokoc.com/search-engines/index.shtml, http://www.zhurnal.ru/search-

r.shtml. 

Самостійна робота має такі складові і форми їх оцінювання: 

підготовка та власне аудиторна робота під час практичних і лаборатор-

них занять. Результати її оцінюються під час поточного контролю; 

виконання самостійних робіт у формі есе, рефератів з конкретних про-

блем та складання письмових звітів на електронних або паперових носіях або 

усних доповідей; 

опрацювання програмного матеріалу зі змістового модулю та оцінка її 

результатів під час проміжного контролю;  

виконання письмової контрольної роботи або тестування; 

звіт про проходження практики; 

звіт про науково-дослідну роботу, результати якої можуть бути викори-

стані при написані випускної роботи і за рішенням кафедри опубліковані. 
 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПIДГОТОВКИ, НАПИСАННЯ ТА ЗАХИСТУ 

РЕФЕРАТУ 
 

Реферат  є складовою частиною вивчення дисципліни. 

Дані завдання підготовлені відповідно курсу: «Конструювання про-

грамного забезпечення» для спеціалістів.  

Мета – допомогти студентам засвоїти теоретичні знання в галузі веб-

дизайну та веб-програмування, розвити і удосконалити навички дизайну та 

розробки веб-сайтів та веб-застосувань. Оформлення й захист рефератів по-

винні сприяти активному засвоєнню нового  матеріалу, виробленню у студен-

тів уміння комплексного використання суміжних дисциплін при вирішенні 

практичних питань.  

 

Структура реферату 

http://www.zodchiy.ru/links/search/
http://www.citforum.ru/internet/search/index.shtml
http://websearch.report.ru/
http://www.kokoc.com/search-engines/index.shtml
http://www.zhurnal.ru/search-r.shtml
http://www.zhurnal.ru/search-r.shtml
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Орієнтовна структура i обсяги реферату  наведені нижче. 

План 

(розділи) 

Обсягу сторінках 

(приблизно) 

Короткий зміст (що пот-

рібно висвітлити) 

Вступ До однієї Мета, загальна характерис-

тика, визначення номеру 

варіанту завдання 

Назва кожного пи-

тання відповідно ре-

ферату 

1 – 2, загальний об'єм 

роботи  у межах 20-

30 

Викладення суті питання з 

приведенням прикладів та 

посилань на літературні 

джерела 

Висновки До однієї Прикладне значення 

Список літератури До однієї  

Додатки До трьох Якщо є 

 

Загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 20-30 сторінок  ма-

шинописного тексту, надрукованого через 2 інтервали, рукописне викладення 

тексту не повинно перевищувати 18-24 сторінок шкільного зошита. 
 

Виконання та оформлення реферату 

Студент повинен виконати реферат, розкривши історичні та технологіч-

ні посилки даної проблеми, відповідаючи на всі питання як теоретичного пла-

ну, так і описати технологію розв‘язання практичної задачі, якщо такі перед-

бачені рефератом. 

Відповіді на теоретичні питання потребують ретельної роботи з літера-

турою. Крім виписок і конспектування з літературних джерел, наприклад, із 

Internet, студент повинен зробити висновки. Робота повинна бути виконана 

самостійно. В тексті реферату потрібно давати посилання на використану лі-

тературу. У висновках у цілому з реферату  розглядають питання економічної 

доцільності і практичного застосування сучасних  інформаційних технологій 

та обчислювальної техніки в області операційних систем та системного про-

грамування. 
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Реферат слід оформляти на стандартних аркушах паперу, зброшурова-

них у папку. Усі аркуші мають бути пронумеровані. На титульній сторінці не-

обхідно вказати назву вищого навчального закладу, факультет, спеціальність, 

дисципліну, курс, групу, а також прізвище, ініціали та номер залікової книж-

ки. 

На першій сторінці повинні бути представлені розрахунок варіанта кон-

трольної роботи та питання варіанту і проставлені номери сторінок, на яких 

викладено даний матеріал. На останній сторінці студент підписує роботу і 

ставить дату. У кінці роботи необхідно подати використану літературу. Зшита 

папка повинна бути вкладена в поліетиленовий файл та містити дискету з по-

вним текстом, графікою і т.п. набраного варіанту реферату.  
 

Вибір варіанту реферату 

Кожний студент отримує окреме завдання для виконання КР згідно з ва-

ріантом Z, котрий обчислюється по формулі: 

 

Z= mod10( NZK + PR – 2000 ) + 1, 

де  NZK  - номер залікової книжки (студентського квитка) студента; 

PR-поточний рік отримання завдання, 

Наприклад,  NZK = 398, PR =2002, тоді 

Z =mod 10 (398+2002 – 2000 )+1 =mod 10 (400) + 1 =0+1=1. 

Отже тут Z=1. 

Зауваження 1. Обчислення варіанту  повинно бути у вступі до контрольної 

роботи.          

 Зауваження 2. Для довідки : modаb  дорівнює залишку від ділення  b   на  a. 
 

Увага! 

Неправильно оформлена робота повертається без перевірки на доофо-

рмлення. Робота, виконана не за своїм варіантом, підлягає переробці. 

 

ІНДИВІДУАЛЬНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНА РОБОТА 
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Індивідуально-консультативна робота з дисципліни здійснюється у 

формі консультацій за графіком (одна консультація на два тижні). На кон-

сультаціях студентам надаються пояснення з виконання самостійної роботи, 

підготовки до практичних занять, перевірка та захист завдань, винесених на 

поточний контроль тощо. 

Мета вивчення дисципліни:  

Мета дисципліни «Проектування розподілених баз даних» полягає у ви-
вченні студентів напряму «Комп’ютерні науки» головних принципів функціо-
нування побудови, архітектури та функціонування сучасних розподілених на 
платформі .NET. 

 

В результаті самостійного вивчення навчальної дисципліни «Конс-

труювання програмного забезпечення» студент повинен:  

Знати принципи підбору персоналу, організації роботи, розподілу функ-

цій та написання технічних завдань для створення сучасного та конкурентоз-

датного програмного продукту. 
 

ТЕМИ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Т№ Назва розділу, 

Теми курсу 

Зміст завдання Форми 

контролю 

1 2 3 4 
 

Модуль 1 – Основи конструювання програмного забезпечення (КПЗ) 
 

1.  Місце КПЗ в жит-
тєвому циклі про-
грамної системи 

Складові частини розробки ПЗ. Місце 
конструювання при побудові ПЗ. Область 
знань "Конструювання програмного забез-
печення". Задачі, що виникають в процесі 
розробки ПЗ, пов’язані з конструюванням. 

Конспект 

2.  Фундаментальні 
складові констру-
ювання програм-
ного забезпечення 

Мінімізація складності. Очікування 
змін. Конструювання з можливістю перевір-
ки. Стандарти у конструюванні. 

Конспект 

3.  Мінімізація скла-
дності 

Зменшення складності у конструюванні 
програмного забезпечення. Мінімізація 
складності за рахунок слідування стандар-
там. Використання низки специфічних тех-
нік кодування і підтримкою практик, спря-

Конспект 
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мованих на забезпечення якості в конструю-
ванні. 

4.  Очікування змін Стрімка мінливість програмних сис-
тем. Причини мінливості. Прив’язка про-
грамних систем до технологічних процесів. 
Порядок змін програмних систем, у відпо-
відності до змін процесів. 

Конспект 

5.  Конструювання з 
можливістю пере-
вірки 

Огляд, оцінка коду (code review). Мо-
дульне тестування (unit-testing). Структуру-
вання коду для і спільно з застосуванням ав-
томатизованих засобів тестування 
(automated testing). Обмежене застосування 
складних або важких для розуміння мовних 
структур 

Конспект 

6.  Стандарти у конс-
труюванні 

Комунікаційні методи. Мови програ-
мування і відповідні стилі кодування. Плат-
форми. Інструменти. 

Конспект 

7.  Високоякісне ко-
дування 

Можливість приховування реалізації. 
Більш висока інформативність інтерфейсу. 
Легкість оптимізації коду. Легкість читання і 
зрозумілість коду. Обмеження області вико-
ристання даних рамками одного класу. Мо-
жливість роботи з сутностями реального сві-
ту, а не низькорівневими деталями реаліза-
ції. 

Конспект 

8.  Правила написан-
ня якісного коду. 
Рівень класів 

Вираження в інтерфейсі класу узго-
джений рівень абстракції. Надання методі 
разом з протилежними до них методами. 
Перенесення сторонньої інформацію в інші 
класи. Розгляд абстракції і зв’язності разом. 

Конспект 

9.  Принципи вико-
ристання змінних 

Грамотне оголошення змінних. 
Принципи ініціалізації змінних. Одинич-
ність мети кожної змінної. Принципи вибору 
імен змінних. 

Конспект 

10.  Структурне про-
грамування 

Суть структурного програмування. 
Призначення структурного програмування. 
Керуючі структури. Складність керуючої 
логіки. 

Конспект 

Реферат за модулем 1. 
 

Модуль 2 – Удосконалення програмного забезпечення 
 

11.  Рефакторинг 
 

Частота зміни коду у ході роботи над 
проектом. Зміни коду у відповідності до 
змін системи. Правила еволюції програмно-
го коду у ході проекту. 

Конспект 

12.  Еволюція програ-
ми 

Фактори еволюції. Покращення якос-
ті коду у ході еволюції. Правила внесення 
змін на тій чи іншій стадії еволюції. 

Конспект 

13.  Поняття рефакто-
рингу 

Основні правила еволюції програмно-
го коду. Правила Мартіна Фаулера. 

Конспект 
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14.  Ознаки необхідно-
сті застосування 
рефакторингу 

Дублювання коду. Покращення за-
надто довгого коду. Покращення некорект-
них імен методів. Покращення недостатньо-
го рівня абстракції. 

Конспект 

15.  Рівні рефакторин-

гу  

Рефакторинги рівня даних. Рефакто-
ринги рівня операторів. Рефакторинги рівня 
методів. Рефакторинги рівня реалізації кла-
су. Рефакторинги рівня інтерфейсу класу. 
Рефакторинги рівня системи 

Конспект 

16.  Безпечний рефак-

торинг 
Збереження початкового коду. Обме-

ження об’єму окремих видів рефакторингу. 
Виконання окремих видів рефакторингу по 
одному за раз. Складання списку дій, які 
програміст збирається виконати. Складання і 
підтримка списку видів рефакторингу, які 
потрібно виконати пізніше. Часте створення 
контрольних точок. Використання попере-
джень компілятора. Виконання регресивного 
тестування. Створення додаткових тестів. 
Виконання оглядів змін. Зміна підходу в за-
лежності від ризикованості рефакторингу. 

Конспект 

17.  Стратегії рефакто-

рингу  
Виконувати рефакторинг при ство-

ренні нових методів. Виконувати рефакто-
ринг при створенні нових класів. Виконува-
ти рефакторинг при виправленні дефектів. 
Виконувати рефакторинг модулів, в яких ве-
лика ймовірність виникнення помилок. Ви-
конувати рефакторинг складних модулів. 
При супроводженні програми покращувати 
фрагменти, які доводиться виправляти. Ви-
значити інтерфейс між акуратним і поганим 
кодом та перенести поганий код на інший 
бік цього інтерфейсу. 

Конспект 

18.  Якість конструю-

вання 

Тестування коду розробником. TDD 
(Test-Driven Development). Переваги, які на-
дає TDD. Фреймворк JUnit. 

Конспект 

19.  Тестування коду 

розробником 

Unit-тестування. Компонентне тесту-
вання. Інтеграційне тестування. Регресійне 
тестування. Системне тестування. 

Конспект 

20.  TDD (Test-Driven 
Development) 

Написання тесту для визначення по-
ведінки програмної одиниці. Створення про-
грамної одиниці якомога простішими засо-
бами так, щоб вона пройшла тест. Здійснен-
ня рефакторингу коду, для покращення яко-
сті. Тестування після кожної зміни. 

Конспект 

21.  Переваги, які на-

дає TDD 

Спрощена, інкрементна розробка. 
Можливість постійного регресійного тесту-
вання. Покращена комунікація і централіза-
ція знань. Покращене розуміння вимог до 
програми, і, відповідно, покращений дизайн 
програми. Покращена інкапсуляція і моду-
льність. Зменшення складності за рахунок не 
внесення надлишкового коду. 

Конспект 
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22.  Фреймворк JUnit Анотації. Методи. Приклади за-
стосування методів. 

Конспект 

Реферат  за модулем 2 

Теми рефератів за модулем 1 
 

1. «Технологія програмування (ТП). Поняття програмного забезпечення» 

Література [1, 2,4,6] 

2. «Стратегії побудови програм» 

Література [2,3,14,12] 

3. «Керування персоналом» 

Література [4,5,11] 

4. «Проектування ПО» 

Література [2,4,5,7] 

5. «Аналіз вимог» 

Література [1,3] 

6. «Створення шаблонів форм і їх повторне використання» 

Література [6,8,9] 

7. «Прийоми обробки одноманітних компонентів» 

Література [9,8,10] 

8. «Створення шаблонів-модулів» 

Література [1,3,6] 

9. "Створення шаблонів компонентів" 

Література [2,5,3] 

10. "Створення DLL бібліотек" 

Література [5,6,11] 

Теми рефератів за модулем 2 

1. «Використання зовнішніх компонентів при конструюванні» 

Література [1-3] 

2. «Побудова інформаційних систем за технологією файлового сервера» 

Література [1-3] 
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3. «Побудова інформаційних систем за технологією клієнт/сервер» 

Література [1-3,5,7] 

4. 'Робота з базами даних за технологією клієнт/сервер' 

Література [1-3,7,10] 

5. Версії мови C# . 

Література [1-3,9,11] 

6. «Використання запитів при побудові програм за технологією клієнт сер-

вер» 

Література [1-3,12,13] 

7. «Поняття COM-технології. Робота з COM сервером Microsoft Word» 

Література [2,3,5,7] 

8. «Робота з COM сервером Microsoft Excel» 

Література [5,6,7] 

9. «Документування. Розробка систем допомоги» 

Література [1-3,7,9] 

10. «Створення шаблонів форм і їх використання в нових проектах» 

Література [2,3,5] 

 
Питання для самоконтролю 

 
1. Що таке життевий цикл програмного забезпечення. 
2. Які різновиди моделей життевого циклу програмного забезпечення Вам 

відомі. 
3. Основні характеристики і фази водоспадної моделі. 
4. Основні характеристики і фази ітеративної моделі. 
5. Основні характеристики і фази спіральної моделі. 
6. Основні аспекти планування проекту програмного забезпечення. 
7. Основні характеристики планування процесу розробки. 
8. Основні характеристики визначення результатів проекту. 
9. Основні характеристики оцінки зусиль, розкладу та вартісних очикувань 

проекту. 
10. Основні характеристики розподілу ресурсів проекту. 
11. Яким чином визначається критичний шлях проекту. 
12. Основні характеристики керування ризиками проекту. 
13. Основні типи мов конструювання програмних проектів. 
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14. Основні можливості конфігураційних мов конструювання. 
15. Основні можливості інструментальних мов конструювання. 
16. Основні можливості мов програмування. 
17. Назвіть методи інтеграції. 
18. Назвіть основні характеристики методів інтеграції. 
19. Назвіть основні засоби безперервної інтеграції. 
20. Що таке побудова, перевірка, розгортання? 
21. Що таке зворотній зв'язок? 
22. Цілі тестування програмного забезпечення. 
23. Цілі тестування програмного забезпечення. 
24. Охарактеризуйте техніки що базуються на інтуїції та досвіді інженера. 
25. Охарактеризуйте техніки що базуються на специфікаціях. 
26. Охарактеризуйте техніки що орієнтовані на код. 
27. Охарактеризуйте техніки що орієнтовані на дефекті. 
28. Охарактеризуйте техніки що базуються на умовах використання. 
29. Охарактеризуйте техніки що базуються на природі застосування. 
30. Методи оцінки результатів тестування. 
31. Перелічить основні техніки відлагодження програмного забезпечення. 
32. Які інструменти відлагодження Вам відомі та які в них переваги та не-

доліки. 
33. Основні типи шаблонів проектування та їх призначення. 
34. Фундаментальні шаблони, їх склад та призначення. 
35. Опишіть можливості шаблону Незмінний об'єкт. 
36. Опишіть можливості шаблону Інтерфейс. 
37. Породжуючі шаблони, їх склад та призначення. 
38. Опишіть можливості шаблону Абстрактна фабрика 
39. Опишіть можливості шаблону Будівник. 
40. Опишіть можливості шаблону Фабричний метод. 
41. Опишіть можливості шаблону Клас-одинак. 
42. Опишіть можливості шаблону Відстрочена іниціалізація. 
43. Опишіть можливості шаблону Прототип. 
44. Структурні шаблони, їх склад та призначення. 
45. Опишіть можливості шаблону Адаптер. 
46. Опишіть можливості шаблону Міст. 
47. Опишіть можливості шаблону Компоновник. 
48. Опишіть можливості шаблону Декоратор. 
49. Опишіть можливості шаблону Фасад. 
50. Опишіть можливості шаблону Пристосуванець. 
51. Опишіть можливості шаблону Заступник. 



 20 

52. Поведінкові шаблони, їх склад та призначення. 
53. Опишіть можливості шаблону Команда. 
54. Опишіть можливості шаблону Інтерпретатор. 
55. Опишіть можливості шаблону Ітератор. 
56. Опишіть можливості шаблону Посередник. 
57. Опишіть можливості шаблону Наглядач. 
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