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Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій управління НТУ 
«ХПІ». Автор більше 140 наукових та навчально-методичних праць, із них 4 колективні монографії, 20 навчально-методичних посібників, 28 

наукових статей, 51 звіт про НДР, 2 потенти на корисну модель (h-index = 4, i10-index = 4 in Google Scholar – 

https://scholar.google.com/citations?user=KcBe4YwAAAAJ&hl=ru; ORCID ID is https://orcid.org/0000-0002-9150-6108). 
Провідний лектор з дисциплін: «Основи комп’ютерних мереж» та «Проектний практикум». 
 
 

Загальна інформація про курс 

Анотація 

Дисципліна «ПРОЕКТНИЙ ПРАКТИКУМ» є вибірковою навчальною дисципліною з профільованого пакету дисциплін 03 "Innovation Сampus" за 
спеціальностями 121 «Інженерія програмного забезпечення», 122 «Комп’ютерні науки» та 126 «Інформаційні системи та технології». Вона 
викладається у сьомому семестрі в обсязі 120 год.(4 кредити ECTS), зокрема: лекції – 16 год., лабораторні – 16 год., самостійна робота – 88 год. 
Індивідуальних завдань не передбачено. Завершується дисципліна заліком. 

Цілі курсу 
Надання студентам знань та умінь щодо проектування веб-застосунка у відповідності до визначених вимог, вибору і застосуванню ефективних 
технологій для його реалізації, набуття практичних навичок зі створення програмної системи. 

Формат  
Лекції, лабораторні заняття, самостійна робота. Поточний контроль – лабораторні заняття, проміжний модульний контроль. Підсумковий 
контроль – залік 
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https://scholar.google.com/citations?user=KcBe4YwAAAAJ&hl=ru
https://orcid.org/0000-0002-9150-6108


Обсяг (кредити) / Тип курсу 
(обов’язковий / вибірковий) 

4 / Вибірковий Лекції (години) 16 
Лабораторні 

заняття (години) 
16 Самостійна робота (години) 88 

Програмні 
компетентності 

121-К02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  
121-К14. Здатність брати участь у проектуванні програмного забезпечення, включаючи проведення моделювання (формальний опис) його 
структури, поведінки та процесів функціонування. 
121-К15. Здатність розробляти архітектури, модулі та компоненти програмних систем. 
121-К16. Здатність формулювати та забезпечувати вимоги щодо якості програмного забезпечення у відповідності з вимогами замовника, 
технічним завданням та стандартами. 
121-К17. Здатність дотримуватися специфікацій, стандартів, правил і рекомендацій в професійній галузі при реалізації процесів життєвого 
циклу. 
121-К20.Здатність застосовувати фундаментальні і міждисциплінарні знання для успішного розв’язання завдань інженерії програмного 
забезпечення. 
121-К23. Здатність реалізовувати фази та ітерації життєвого циклу програмних систем та інформаційних технологій на основі відповідних 
моделей і підходів розробки програмного забезпечення. 
121-К25. Здатність обґрунтовано обирати та освоювати інструментарій з розробки та супроводження програмного забезпечення. 
122-ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

122-ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
122-ЗК3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 
122-ЗК6. Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями. 
122-ЗК8. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
122-ЗК9. Здатність працювати в команді. 

122-ЗК10. Здатність бути критичним і самокритичним. 

122-ЗК11. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

122-ЗК12. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

122-ЗК13. Здатність діяти на основі етичних міркувань. 

122-ЗК14. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

122-ЗК15. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки 

і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

122-СК1. Здатність до математичного формулювання та досліджування неперервних та дискретних математичних моделей, обґрунтовування 

вибору методів і підходів для розв’язування теоретичних і прикладних задач у галузі комп’ютерних наук, аналізу та інтерпретування. 

122-СК7. Здатність застосовувати теоретичні та практичні основи методології та технології моделювання для дослідження характеристик і 

поведінки складних об’єктів і систем, проводити обчислювальні експерименти з обробкою й аналізом результатів. 

122-СК8. Здатність проєктувати та розробляти програмне забезпечення із застосуванням різних парадигм програмування: узагальненого, 
об’єктно-орієнтованого, функціонального, логічного, з відповідними моделями, методами й алгоритмами обчислень, структурами даних і 
механізмами управління. 



122-СК9. Здатність реалізувати багаторівневу обчислювальну модель на основі архітектури клієнт-сервер, включаючи бази даних, знань і 
сховища даних, виконувати розподілену обробку великих наборів даних на кластерах стандартних серверів для забезпечення 
обчислювальних потреб користувачів, у тому числі на хмарних сервісах. 
122-СК10. Здатність застосовувати методології, технології та інструментальні засоби для управління процесами життєвого циклу 
інформаційних і програмних систем, продуктів і сервісів інформаційних технологій відповідно до вимог замовника. 
122-СК11. Здатність до інтелектуального аналізу даних на основі методів обчислювального інтелекту включно з великими та погано 

структурованими даними, їхньої оперативної обробки та візуалізації результатів аналізу в процесі розв’язування прикладних задач. 

122-СК14. Здатність застосовувати методи та засоби забезпечення інформаційної безпеки, розробляти й експлуатувати спеціальне 

програмне забезпечення захисту інформаційних ресурсів об’єктів критичної інформаційної інфраструктури. 

122-СК15. Здатність до аналізу та функціонального моделювання бізнес-процесів, побудови та практичного застосування функціональних 
моделей організаційно-економічних і виробничо-технічних систем, методів оцінювання ризиків їх проєктування. 
126-КЗ 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
126-КЗ 3. Здатність до розуміння предметної області та професійної діяльності. 
126-КЗ 6. Здатність до пошуку, оброблення та узагальнення інформації з різних джерел. 
126-КЗ 7. Здатність розробляти та управляти проектами. 
126-КЗ 8. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 
126-КС 1. Здатність аналізувати об’єкт проектування або функціонування та його предметну область. 
126-КС 2. Здатність застосовувати стандарти в області інформаційних систем та технологій при розробці функціональних профілів, побудові 
та інтеграції систем, продуктів, сервісів і елементів інфраструктури організації. 
126-КС 3. Здатність до проектування, розробки, налагодження та вдосконалення системного, комунікаційного та програмно-апаратного 
забезпечення інформаційних систем та технологій, Інтернету речей (ІоТ), комп’ютерно-інтегрованих систем та системної мережної 
структури, управління ними. 
126-КС 4. Здатність проектувати, розробляти та використовувати засоби реалізації інформаційних систем, технологій та інфокомунікацій 
(методичні, інформаційні, алгоритмічні, технічні, програмні та інші). 
126-КС 12. Здатність управляти та користуватися сучасними інформаційно-комунікаційними системами та технологіями (у тому числі 
такими, що базуються на використанні Інтернет). 

Результати навчання Методи викладання та навчання 
Форми оцінювання 

(поточне оцінювання CAS, підсумкове оцінювання FAS) 

121-ПР03. Знати основні процеси, фази та ітерації 
життєвого циклу програмного забезпечення. 

Проблемні лекції, міні-лекції, робота в малих 
групах, презентації, лабораторні заняття (з 
елементами семінарської дискусії), ділові та 
рольові ігри, кейс-метод. 

Письмові індивідуальні завдання до лабораторних робіт 
(CAS), оцінювання знань на лабораторних заняттях (CAS), 
експрес-опитування (CAS), онлайн-тести (CAS), 
підсумковий/семестровий контроль у формі 
семестрового заліку, відповідно до графіку навчального 
процесу (FAS) 

121-ПР04. Знати і застосовувати професійні 
стандарти і інші нормативно-правові документи в 
галузі інженерії програмного забезпечення. 

121-ПР06. Уміння вибирати та використовувати 
методологію створення програмного 
забезпечення відповідну до задачі. 

121-ПР09. Знати та вміти використовувати методи 
та засоби збору, формулювання та аналізу вимог 
до програмного забезпечення.  



121-ПР10. Проводити передпроектне обстеження 
предметної області, системний аналіз об'єкта 
проектування. 

121-ПР11. Вибирати вихідні дані для проектування, 
керуючись формальними методами опису вимог 
та моделювання. 

121-ПР12. Застосовувати на практиці ефективні 
підходи щодо проектування програмного 
забезпечення. 

121-ПР13. Знати і застосовувати методи розробки 
алгоритмів, конструювання програмного 
забезпечення та структур даних і знань. 

121-ПР14. Застосовувати на практиці 
інструментальні програмні засоби доменного 
аналізу, проектування, тестування, візуалізації, 
вимірювань та документування програмного 
забезпечення. 

121-ПР15. Мотивовано обирати мови 
програмування та технології розробки для 
розв’язання завдань створення і супроводження 
програмного забезпечення. 

121-ПР17. Вміти застосовувати методи 
компонентної розробки програмного 
забезпечення. 

121-ПР19. Знати та вміти застосовувати методи 
верифікації та валідації програмного 
забезпечення. 

121-ПР20. Знати підходи щодо оцінки та 
забезпечення якості програмного забезпечення. 

121-ПР23. Вміти документувати та презентувати 
результати розробки програмного забезпечення. 

122-ПР9. Розробляти програмні моделі 
предметних середовищ, вибирати парадигму 
програмування з позицій зручності та якості 
застосування для реалізації методів та алгоритмів 
розв’язання задач в галузі комп’ютерних наук. 

122-ПР10. Використовувати інструментальні 
засоби розробки клієнт-серверних застосувань, 
проєктувати концептуальні, логічні та фізичні 
моделі баз даних, розробляти та оптимізувати 
запити до них, створювати розподілені бази даних, 
сховища та вітрини даних, бази знань, у тому числі 
на хмарних сервісах, із застосуванням мов веб-
програмування. 

122-ПР11. Володіти навичками управління 
життєвим циклом програмного забезпечення, 



продуктів і сервісів інформаційних технологій 
відповідно до вимог і обмежень замовника, вміти 
розробляти проєктну документацію (техніко-
економічне обґрунтування, технічне завдання, 
бізнес-план, угоду, договір, контракт). 

122-ПР13. Володіти мовами системного 
програмування та методами розробки програм, 
що взаємодіють з компонентами комп’ютерних 
систем, знати мережні технології, архітектури 
комп’ютерних мереж, мати практичні навички 
технології адміністрування комп’ютерних мереж 
та їх програмного забезпечення. 

122-ПР15. Розуміти концепцію інформаційної 
безпеки, принципи безпечного проєктування 
програмного забезпечення, забезпечувати 
безпеку комп’ютерних мереж в умовах неповноти 
та невизначеності вихідних даних. 

122-ПР16. Виконувати паралельні та розподілені 
обчислення, застосовувати чисельні методи та 
алгоритми для паралельних структур, мови 
паралельного програмування при розробці та 
експлуатації паралельного та розподіленого 
програмного забезпечення. 

126-ПР 2. Застосовувати знання фундаментальних і 
природничих наук, системного аналізу та 
технологій моделювання, стандартних алгоритмів 
та дискретного аналізу при розв’язанні задач 
проектування і використання інформаційних 
систем та технологій. 

126-ПР 3. Використовувати базові знання 
інформатики й сучасних інформаційних систем та 
технологій, навички програмування, технології 
безпечної роботи в комп'ютерних мережах, 
методи створення баз даних та інтернет-ресурсів, 
технології розроблення алгоритмів і комп’ютерних 
програм мовами високого рівня із застосуванням 
об’єктно-орієнтованого програмування для 
розв’язання задач проектування і використання 
інформаційних систем та технологій. 

126-ПР 4. Проводити системний аналіз об’єктів 
проектування та обґрунтовувати вибір структури, 
алгоритмів та способів передачі інформації в 
інформаційних системах та технологіях. 

126-ПР 5. Аргументувати вибір програмних та 
технічних засобів для створення інформаційних 
систем та технологій на основі аналізу їх 
властивостей, призначення і технічних 



характеристик з урахуванням вимог до системи і 
експлуатаційних умов; мати навички 
налагодження та тестування програмних і 
технічних засобів інформаційних систем та 
технологій. 

126-ПР 6. Демонструвати знання сучасного рівня 
технологій інформаційних систем, практичні 
навички програмування та використання 
прикладних і спеціалізованих комп’ютерних 
систем та середовищ з метою їх запровадження у 
професійній діяльності. 

126-ПР 8. Застосовувати правила оформлення 
проектних матеріалів інформаційних систем та 
технологій, знати склад та послідовність виконання 
проектних робіт з урахуванням вимог відповідних 
нормативно-правових документів для 
запровадження у професійній діяльності. 
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Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ЕСТS Оцінка за національною шкалою 

Нарахуванн
я балів 

100% підсумкове 
оцінювання у вигляді 
заліку (30%) та поточного 
оцінювання (70%). 
30% залік: семестровий 
залік, відповідно до 
графіку навчального 
процесу. 
70% поточне 
оцінювання: 
    - 40% оцінювання 
завдань на лабораторних 
заняттях; 
    - 30%  проміжний 
контроль (перша 
модульна контрольна 
робота - 10%, друга 
модульна контрольна 
робота - 20%) 

90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FХ незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов'язковим повторним вивченням 

дисципліни 

Політика курсу 

Студент зобов’язаний відвідувати всі заняття згідно навчального розкладу та дотримуватися норм академічної етики. Для вивченнядисципліни необхідно 
мати власний персональний комп’ютер та/або використовувати комп’ютери обчислювального центру кафедри. Студент повинен працювати з 
обов’язковою та додатковою літературою, зокрема з інформаційними ресурсами в Інтернеті. Усі лабораторні роботи мають бути виконані та здані 
студентом протягом семестру, у якому викладається дисципліна, до початку екзаменаційної сесії. Без особистої присутності студента підсумковий контроль 
не проводиться. 
 
 



 
 

Структура та зміст курсу 

Тема 1 Сутність та структура 
проекту, постановка 
завдань на проектування 
веб-застосунка 

Лабораторна робота 1 Огляд сутностей предметної області 
проекта. Створення необхідних класів 
і методів 
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Ознайомлення із вимогами угоди з оформлення кода 
Java Code Convention 

Тема 2 Проектування реляційної 
бази даних веб-застосунка 

Лабораторна робота 2 Створення реляційної бази даних веб-
застосунка із використанням СУБД 
MySQL або PostgreSQL та 
забезпечення доступу до даних 

Ознайомлення із специфікацією Java Database 
Connectivity Application Programming Interface (JDBC 
API) 

Тема 3 Особливості реалізації 
архітектури веб-застосунка 
із використанням схеми 
Model-View-Controller та 
шаблонів пректування 

Лабораторна робота 3 Реалізація архітектури веб-застосунка 
із використанням схеми MVC та 
шаблонів пректування 

Ознайомлення із шаблонами проектування (Команда, 
Стратегія, Фабрика, Будівельник, Сінглтон, Фронт-
контролер, Спостерігач, Адаптер) та JavaScript 
Frameworks (Bootstrap, Materialize) 

Тема 4 Створення динамічних 
компонентів веб-
застосунка 

Лабораторна робота 4 Реалізація обробки запитів 
користувачів із використанням 
сервлетів та технології Java Server 
Pages, створення тегів та 
забезпечення захисту від повторної 
відправки даних на сервер при 
оновленні веб-сторінки 

Ознайомлення із призначенням тегів із стандартної 
бібліотеки JSTL та можливостями застосування сесій, 
фільтрів та слухачів 

Тема 5 Пагінація веб-сторінок, 
валідація даних та обробка 
виключних ситуацій 

Лабораторна робота 5 Реалізація пагінації веб-сторінок, 
валідації даних та обробки виключних 
ситуацій 

Ознайомлення із поняттям stack trace 

Тема 6 Забезпечення безпеки 
доступу до даних веб-
застосунка 

Лабораторна робота 6 Реалізація аутентифікації та 
авторизації, розмежування прав 
доступу користувачів, шифрування 
паролів, створення captcha 

Ознайомлення із засобами аутентифікації та 
авторизації, розмежування прав доступу користувачів, 
шифрування паролів, поняттям captcha 

Тема 7 Порядок формування 
журналу подій із 
використанням бібліотеки 
log4j 

Лабораторна робота 7 Реалізація журналу подій із 
використанням бібліотеки log4 

Ознайомлення із бібліотекою log4 

Тема 8 Порядок тестування 
розробленого веб-
застосунка 

Лабораторна робота 8 Тестування розробленого веб-
застосунка із використанням 
модульних та інтеграційних тестів 
 
 
 

Ознайомлення із можливостями модульного та 
інтеграційного тестування. 
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Інформаційні ресурси в інтернеті 

1. Java Code Conventions. [Електронний ресурс] - Режим доступу: 

https://www.oracle.com/technetwork/java/codeconventions-150003.pdf. 

2. Посібник MySQL. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.mysql.ru/docs/man. 

3. Основи JDBC. [Електронний ресурс] - Режим доступу: 

https://docs.oracle.com/javase/tutorial/jdbc/basics/index.html. 

4. Підручник з MVC Framework. [Електронний ресурс] - Режим доступу 

https://www.tutorialspoint.com/mvc_framework/index.htm. 

5. Підручники з фреймворків для колекцій Java. [Електронний ресурс] - Режим доступу: 

https://o7planning.org/11039/java-collections-framework. 

6. Bootstrap Tutorials. [Електронний ресурс] - Режим доступу: 

https://o7planning.org/11745/bootstrap. 

7. Підручники з сервлету Java/Jsp. [Електронний ресурс] - Режим доступу: 

https://o7planning.org/10979/servlet-jsp. 

8. Підручники з серверів додатків Java. [Електронний ресурс] - Режим доступу: 

https://o7planning.org/11587/java-application-servers. 

Норми  академічної  етики 

Студент повинен дотримуватися «Кодексу етики академічних взаємовідносин та доброчесності НТУ «ХПІ»: виявляти дисциплінованість, вихованість, доброзичливість, чесність, 
відповідальність 

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі курсу 
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