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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Назва дисципліни: Сучасні технології програмування 
2. Рівень: другий (магістерський) 
3. Рік навчання: шостий 
4. Семестр: одинадцятий 
5. Кількість кредитів ECTS: 4,5 
6. Кількість годин за видами навчальної діяльності: 

                        лекції – 32 годин;    
                        практичні заняття – 16 годин; 
                        самостійна робота студента – 87 годин; 
                        індивідуальне завдання – Р (розрахункова робота) 

7. Лектор: Дзевочко О.М., доцент кафедри Автоматизації технологічних систем та 
екологічного моніторингу, к.т.н., доцент 

8. Викладачі що ведуть практичні заняття: Дзевочко О.М., доцент кафедри 
Автоматизації технологічних систем та екологічного моніторингу, к.т.н., доцент  
Керівництво Р: Дзевочко О.М., доцент кафедри Автоматизації технологічних систем 
та екологічного моніторингу, к.т.н., доцент 

9. Мета дисципліни: сформувати у слухачів уявлення про сучасні технології в галузі 
програмування, сучасних підходах до розробки програмних засобів. 

10. Вихідні вимоги: Студенти повинні володіти основами знань по комп'ютерним 
технологіям, програмуванню, отриманими раніше на попередніх курсах або в інших 
навчальних закладах; бути ознайомленими з основами системного аналізу, уміти 
логічно мислити, робити висновки 

11. Зміст дисципліни: Надійний програмний засіб як продукт технології програмування. 
Джерела помилок у програмному засобі. Загальні принципи розробки програмних 
засобів. Зовнішній опис програмного засобу. Методи специфікації семантики функцій. 
Архітектура програмного засобу. Розробка структури програми й модульне 
програмування. Розробка програмного модуля. Тестування й налагодження 
програмного засобу. Забезпечення якості програмного засобу. Об'єктний підхід до 
розробки програмних засобів.  

12. Рекомендована література: 
− Потопахин В.В. Современное программирование с нуля! Издание второе. – М.: 

ДМК Пресс, 2011 
− К. Бек. Экстремальное программирование. – СПб.: Питер, 2002.  
− Е. А. Жоголев. Лекции по технологии программирования: Учебное пособие. – 

М., Издательский отдел факультета ВМиК МГУ, 2001.  
− Э. Гамма, Р. Хелм, Р. Джонсон, Дж. Влиссидес. Приемы объектно-

ориентированного проектирования. Паттерны проектирования. – СПб.: 
Питер-ДМК, 2001.  

13. Види навчальної діяльності: лекції, практичні заняття, консультації з індивідуального 
завдання. 

14. Види контролю знань: модульні контрольні роботи (тести, розрахункові завдання) і 
усний іспит. 

15. Мова викладання: українська 
 


