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1. Мета дисципліни - отримання навичок необхідних для роботи у складі команди 

розробників над відносно великими й складними програмними проектами, практичне 

застосування сучасних технологій розробки програмних систем. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

Для успішного вивчення дисципліни «Груповий проект з технології програмування» 

студент повинен відповідати наступним вимогам: 

1. Успішне опанування курсів: 

1. Дискретна математика. 

2. Основи програмування. 

3. Програмування. 

4. Основи об’єктно-орієнтованого програмування. 

5. Об’єктно-орієнтоване програмування. 

6. Системне програмування та операційні системи. 

7. Інформаційні системи. 

2. Знати:  

1. Основні концепції процедурного та об’єктно-орієнтованого програмування. 

2. Процедурне та об’єктно-орієнтоване програмування мовою C++. 

3. Об’єктно-орієнтоване програмування мовою Java. 

4. Базові шаблони проектування програмного забезпечення. 

5. Основні поняття теорії компіляторів. 

6. Предметно-орієнтовані мови SQL, HTML, XHTML, DHTML, XML. 

3. Вміти:  

1. Програмувати у процедурному та об’єктно-орієнтованому стилях, 

використовуючи мову C++. 

2. Програмувати у об’єктно-орієнтованому стилі, використовуючи мову Java. 

3. Проектувати класові ієрархії на мовах C++ та Java. 

4. Реалізовувати у мовах C++ та Java та адаптувати під власні потреби базові 

шаблони проектування програмного забезпечення. 

5. Використовуючи мови C++ та Java, розробляти програмне забезпечення для 

лексичного аналізу програм на різних мовах програмування. 

6. Використовуючи мови C++ та Java, розробляти програмне забезпечення для 

примітивного синтаксичного та структурного аналізу програм на різних мовах 

програмування. 

4.  Володіти:  

1. Базовими навичками використання інтегрованих середовищ розробки 

програмного забезпечення Visual Studio, Eclipse, NetBeans. 

2. Англійською мовою на рівні не нижче Intermediate. 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Навчальна дисципліна “Груповий проект з технології програмування” є складовою 

освітньо-професійної програми підготовки фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої 

освіти галузі знань 12 „Інформаційні технології” зі спеціальності 121 „Інженерія програмного 

забезпечення”, освітньо-професійної програми „Програмна інженерія”. 

Дана дисципліна належить до переліку дисциплін вільного вибору студента, 

спеціалізація «Програмна інженерія». 

Викладається у 1 семестрі 4 курсу в обсязі – 90 год. (3 кредитів ECTS) зокрема: 

лабораторні – 40 год., консультації – 2 год., самостійна робота – 48 год. У курсі передбачено 

2 лабораторні роботи – поступова реалізація відносно великого програмного проекту 

групою з 3-5 студентів. Завершується дисципліна – заліком. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 



знати основні можливості для створення сучасних програмних систем, існуючі 

проблеми та підходи до їх розв`язання. 

вміти ефективно використовувати сучасні методи, технології та інструментарій для 

розробки програмних систем, працювати над програмними проектами у складі команди 

розробників. 

Дисципліна “Груповий проект з технології програмування” є базовою для засвоєння 

дисциплін «Моделе-орієнтована побудова програмних систем», «Актуальні проблеми 

об’єктно-орієнтованого програмування», «Проектування мультиагентних систем» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти у галузі знань 12 «Інформаційні технології» зі 

спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення», освітньо-професійної програми 

«Програмне забезпечення систем». 

4. Завдання (навчальні цілі): 

набуття знань, умінь та навичок (компетентностей) для ефективного розв`язання 

важливих практичних задач в різних сферах людської діяльності, організації плідної роботи 

команди розробників над програмним проектом,  відповідно до кваліфікації фахівець з 

інформаційних технологій. Зокрема, розвивати: 

 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; 

 Здатність  вчитися  і  оволодівати  сучасними знаннями; 

 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

 Здатність працювати в команді; 

 Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків; 

 Здатність приймати обґрунтовані рішення; 

 Здатність аналізувати предметні області, ідентифікувати, класифікувати та 

формулювати вимоги; 

 Здатність брати участь у проектуванні програмного забезпечення, включаючи 

проведення моделювання (формальний опис) його структури, поведінки та процесів 

функціонування; 

 Здатність розробляти архітектури, модулі та компоненти програмних систем; 

 Здатність формулювати та забезпечувати  вимоги щодо якості програмного 

забезпечення у  відповідності з вимогами, технічним завданням та стандартами; 

 Здатність дотримуватися специфікацій, стандартів, правил і рекомендацій в 

професійній галузі при реалізації процесів життєвого циклу; 

 Володіння знаннями про інформаційні моделі даних та системи, здатність створювати 

програмне забезпечення для зберігання, видобування та опрацювання даних; 

 Здатність реалізовувати фази та ітерації життєвого циклу програмних систем та 

інформаційних технологій на основі відповідних моделей і підходів розробки 

програмного забезпечення; 

 Здатність здійснювати процес інтеграції системи, застосовувати стандарти і процедури  

управління змінами для підтримки цілісності, загальної функціональності і надійності 

програмного забезпечення; 

 Здатність обґрунтовано обирати та  освоювати інструментарій з розробки та 

супроводження програмного забезпечення; 

 Здатність до алгоритмічного та логічного мислення; 

 Здатність  застосовувати  дискретні структури і сучасні методи дискретної математики  

під  час  аналізу,  синтезу  та  проектуванні інформаційних систем різної природи. 



5. Результати навчання за дисципліною:  
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність) 

Форми (та/або 

методи і технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумкові

й оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

РН1.1 
Знати мови програмування та принципи 

побудови програмних систем 

Лабораторні заняття Поточне 

оцінювання, 

залік 

15% 

 

РН1.2 
Знати способи представлення та 

обробки внутрішньо складних даних, 

технології проектування, налагодження 

та тестування програмних систем 

Лабораторні заняття Поточне 

оцінювання, 

залік 

20% 

 

РН1.3 
Знати основні етапи створення та 

життєвого циклу програмних систем 

Лабораторні заняття, 

самостійна робота 

Поточне 

оцінювання, 

залік 

10% 

 

РН2.1 
Вміти застосовувати на практиці 

інструментальні програмні засоби 

проектування та розробки програмних 

систем 

Лабораторні заняття, 

самостійна робота 

Захист 

програмного 

проекту, 

залік 

20% 

 

РН3.1 
Обґрунтовувати власний погляд на 

задачу, спілкуватися з колегами з 

питань проектування та розробки 

програмних систем 

Лабораторні заняття, 

самостійна робота 

Поточне 

оцінювання, 

захист проекту 

10% 

 

РН3.2 
Консультуватися з викладачем 

стосовно питань що виникають у ході 

створення відповідної програмної 

системи 

Лабораторні заняття, 
години консультацій 

Поточне 

оцінювання, 

захист проекту 

5% 

РН4.1 
Організовувати свою самостійну 

роботу для досягнення результату 

Самостійна робота Поточне 

оцінювання, 

захист проекту 

10% 

 

РН4.2 
Відповідально ставитися до 

виконуваних робіт, нести 

відповідальність за їх якість 

Лабораторні заняття, 

самостійна робота 

Захист проекту 10% 

 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

Результати навчання дисципліни  

Програмні результати навчання 
РН 

1.1 

РН 

1.2 

РН 

1.3 

РН 

2.1 

РН 

3.1 

РН 

3.2 

РН 

4.1 

РН 

4.2 

(з опису освітньої програми)         

ПРН-1. Знати, аналізувати, цілеспрямовано шукати і  

вибирати  необхідні  для  вирішення  професійних 

завдань  інформаційно-довідникові  ресурси  і знання 

з урахуванням сучасних досягнень науки і техніки. 

+ +     +  

ПРН-3. Знати основні процеси, фази та ітерації 

життєвого циклу програмного забезпечення. 

  +    + + 

ПРН-4.  Знати  і  застосовувати  професійні стандарти 

і інші нормативно-правові документи в галузі 

інженерії програмного забезпечення. 

+     + +  

ПРН-5. Знати і застосовувати відповідні математичні 

поняття, методи доменного, системного і об’єктно-

орієнтованого аналізів та математичного 

 +  +     



моделювання для розробки програмного 

забезпечення. 

ПРН-6. Уміння вибирати та використовувати 

відповідну задачі методологію створення 

програмного забезпечення. 

   + + +   

ПРН-7.  Знати  і  застосовувати  на  практиці 

фундаментальні  концепції,  парадигми  і  основні 

принципи  функціонування  мовних, 

інструментальних  і  обчислювальних  засобів 

інженерії програмного забезпечення. 

+   +    + 

ПРН-8. Вміти розробляти людино-машинний 

інтерфейс. 

   + +    

ПРН-10. Проводити передпроектне обстеження 

предметної області, системний аналіз об’єкта 

проектування. 

+  +      

ПРН-12. Знати ефективні підходи щодо проектування 

програмного забезпечення. 

  + + + 

 

   

ПРН-13. Знати і застосовувати методи розробки 

алгоритмів, конструювання програмного 

забезпечення та структур даних і знань. 

 +  +     

ПРН-14. Застосовувати на практиці інструментальні 

програмні засоби доменного аналізу, проектування, 

тестування, візуалізації, вимірювань та 

документування програмного забезпечення. 

   + +   + 

ПРН-15. Мотивовано обирати мови програмування та 

технології розробки для розв’язання завдань 

створення і супроводження програмного 

забезпечення. 

+   +     

ПРН-16. Мати навички командної розробки, 

погодження, оформлення і випуску всіх видів 

програмної документації. 

    + 

 

 + 

 

+ 

 

ПРН-17. Вміти застосовувати методи компонентної 

розробки програмного забезпечення. 

 + + +   +  

ПРН-18. Знати та вміти застосовувати інформаційні 

технології обробки, зберігання та передачі даних. 

+  +   + + + 

ПРН-19. Знати та вміти застосовувати методи 

верифікації та валідації програмного забезпечення. 

 +  +     

ПРН-22. Знати та вміти застосовувати методи та засоби 

управління проектами. 

  + +     

ПРН-23. Вміти документувати та презентувати 

результати розробки програмного забезпечення. 

  +  +   + 

ПРН-26.1. Уміння використовувати інформаційні та 

комунікативні технології при спілкуванні, обміні, 

зборі, аналізі, обробці інформації.  

 + + + + + +  

ПРН-27.1. Аналізувати, оцінювати і вибирати 

інструментальні та обчислювальні засоби, технології, 

алгоритмічні і програмні рішення для розв’язання 

завдань інженерії програмного забезпечення. 

+ + + +     

ПРН-29.1.Знати та вміти застосовувати сучасні 

технології та методи проектування та програмування.  

+ + + +     



7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Контрольна робота 1: РН 1.1, РН 1.2 — 12 балів/7 балів. 

2. Контрольна робота 2: РН 1.2,  РН1.3 — 12 балів/7 балів.          

3. Лабораторна робота 1 (проект): РН 1.2, РН1.3, РН 2.1, РН3.1 – 23 бали/10 балів.  

4. Лабораторна робота 2 (проект): РН1.2, РН1.3,  РН 2.1, РН3.1 – 23 бали/10 балів. 

- підсумкове оцінювання (у формі заліку) вказується:  

- максимальна кількість балів які можуть бути отримані студентом: 30 балів;  

- результати навчання які будуть оцінюватись: PH1.1, PH1.2, PH1.3, PH2.1;  

- форма проведення і види завдань: письмова. 

 

Студент не допускається до заліку, якщо під час семестру набрав менше ніж 30 балів. 

Студент допускається до заліку за умови виконання 70% передбачених планом лабораторних 

робіт.  

 

7.2 Організація оцінювання: 
 

Терміни проведення форм оцінювання: 

1. Контрольна робота : до 7 тижня семестру. 

2. Контрольна робота : до 14 тижня семестру. 

3. Лабораторна робота 1 (проект): до 7 тижня семестру.  

4. Лабораторна робота 2 (проект): до 14 тижня семестру. 

 

Студент має право на одне перескладання кожної контрольної роботи із можливістю 

отримання максимально 80% початково визначених за цю контрольну роботу балів. Термін 

перескладання визначається викладачем.  

У випадку відсутності студента з поважних причин відпрацювання та перездачі контрольних 

робіт здійснюються у відповідності до „Положення про порядок оцінювання знань студентів при 

кредитно-модульній системі організації навчального процесу” від 1 жовтня 2010 року. 

У разі неякісного виконання лабораторної роботи, викладач має право не зарахувати 

лабораторну роботу, або знизити за неї бали.  

Студент має право здавати лабораторні роботи після закінчення визначеного для них 

терміну, але з втратою одного балу за кожен тиждень, який пройшов з моменту закінчення 

терміну її здачі. 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 



88..  ССттррууккттуурраа  ннааввччааллььннооїї  ддииссццииппллііннии..  Тематичний план лабораторних занять 

№ Тема 
Кількість годин 

Лаборатор-

ні 

Самостійна 

робота 

Частина 1. Проектування програмної системи. 

1. 
Тема 1. Постановка прикладних задач. Формування 

команд розробників. 
2 2 

2. 

Тема 2. Проведення передпроектного обстеження 

предметної області, системний аналіз об’єкта 

проектування. 

4 6 

3. Тема 3. Специфікація задачі (формалізація, ТЗ). 4 4 

4. 
Тема 4. Визначення відповідних математичних моделей 

та методів. 
2 2 

5. Тема 5. Обрання потрібних інструментів розробки. 4 4 

6. Тема 6. Проектування програмної системи. 4 6 

Контрольна робота 1   

Контроль за підсумками лабораторної роботи 1   

Всього по частині 1 20 24 

Частина 2. Реалізація програмної системи. 

7. Тема 11. Програмування модулів системи. 4 6 

8. Тема 12. Налагодження програмних модулів. 4 4 

9. Тема 13. Тестування програмних модулів. 4 4 

10. Тема 14. Комплексне тестування програмної системи. 4 4 

11. Тема 15. Документування програмної системи. 2 4 

12. Тема 16. Захист програмного проекту. 2 2 

Контрольна робота 2   

Контроль за підсумками лабораторної роботи 2   

Всього по частині 2 20 24 

Консультація 2  

Залік   

ВСЬОГО 42 48 

 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лабораторні – 40 год. 

Консультації – 2 год. 

Самостійна робота - 48 год. 
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