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Загальна інформація про курс
Анотація

Дисципліна «Практичний семінар з математичних методів в інженерії програмного забезпечення» є навчальною дисципліною з циклу професійної
обов’язкової підготовки за спеціальністю 121 “Інженерія програмного забезпечення”. Вона викладається у шостому семестрі в обсязі 150 год
(5 кредитів ECTS), зокрема: практичні заняття – 32 год., самостійна робота – 118 год. У курсі передбачено виконання розрахункової роботи.
Завершується дисципліна доповіддю щодо результатів виконання розрахункової роботи та заліком.
Формування у студентів практичних знань та умінь, які необхідні для застосування математичних методів в проєктуванні програмних систем.
Набуття практичних навичок щодо використання формальних методів і моделей дискретної математики при обробці дискретної інформації та
опису дискретних процесів, пов'язаних з розробкою програмного забезпечення.

Цілі курсу
Формат

Міні-лекції, практичні роботи, самостійна робота, виконання розрахункової роботи. Підсумковий контроль — залік.

Семестр

6

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

Програмні
компетентності

5 / обов’язковий

Лекції (години)

-

Практичні заняття (години)

К01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
К02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
К03. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

32

Самостійна робота (години)

118

К05. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
К06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
К22. Здатність накопичувати, обробляти та систематизувати професійні знання щодо створення і супроводження програмного забезпечення та
визнання важливості навчання протягом всього життя.
К26. Здатність до алгоритмічного та логічного мислення.
Форми оцінювання
Результати навчання
Методи викладання та навчання
(поточне оцінювання CAS, підсумкове оцінювання FAS)
ПР01. Аналізувати, цілеспрямовано
Міні-лекції, практичні заняття у вигляді семінарів за
шукати і вибирати необхідні для
Поточне оцінювання CAS:
відповідними темами, виконання індивідуального
вирішення професійних завдань
Оцінювання роботи студентів у процесі практичних занять
завдання у вигляді курсової роботи, самостійна робота з
інформаційно-довідникові ресурси і
Проміжне оцінювання виконання складових частин розрахункової
літературними джерелами.
знання з урахуванням сучасних
роботи.
досягнень науки і техніки.
ПР11 - Вибирати вихідні дані для
Підсумкове оцінювання FAS:
проектування, керуючись
залік
формальними методами опису вимог
та моделювання.

Розподіл балів для оцінювання
успішності аспіранта

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ
Сума балів за всі види
навчальної діяльності
90-100
82-89
74-81
64-73
60-63

Політика курсу

100% підсумкове оцінювання у вигляді
заліку (30%) та поточного оцінювання
А
відмінно
(70%).
30% залік: …
В
добре
70% поточне оцінювання: …
С
оцінювання завдань на практичних
D
Нарахуван
роботах;
задовільно
Е
ня балів
Практичне заняття 1-2 10%
Практичне заняття 3-5 10%
незадовільно з можливістю повторного складання
35-59
FХ
Практичне заняття 6-7
10%
Практичне заняття 8-9
10%
незадовільно з обов'язковим повторним вивченням
Практичне
заняття
10-11
10%
0-34
F
дисципліни
Практичне заняття 12-13 10%
Практичне заняття 14-15 10%
Студенти повинні відвідувати всі заняття відповідно до розкладу навчання та дотримуватись норм академічної етики. Студенти повинні працювати
з обов’язковим та рекомендованим читанням, включаючи ресурси Інтернету. Студенти повинні виконати та подати всі домашні роботи протягом
семестру, в якому викладається курс, до екзаменаційної сесії. Підсумкове оцінювання не проводиться без особистої присутності студентів.

Оцінка ЕСТS

Оцінка за національною шкалою

Структура та зміст курсу
Практичне заняття 1-2

Аналіз первинного опису програмної
системи, що планується до розробки.
Приклад використання апарату
скінчений автоматів при підготовці до

Обрати тему індивідуального індивідуальної розрахункової роботи, в
рамках якої будуть застосовані математичні методи дослідження.
Дослідження публікацій в наукових журналах, матеріалах технічних
конференцій; в спеціалізованих IT-пабліках

Самості
йна
робота

Лекція 1

розробки програмної системи.
Лекція 2

Практичне заняття 3-5

Складання протоколу роботи
програмної системи.
Математичний опис скінченого
автомата.

Лекція 3

Практичне заняття 6-7

Аналіз роботи скінченого автомату
кожної сутності системи.

Лекція 4

Практичне заняття 8-9

Автомат-добуток як опис системи в
цілому.

Лекція 5

Практичне заняття 1011

Опис мови, що допускається кожним
з отриманих автоматів.

Лекція 6

Практичне заняття 1213
Практичне заняття 1415
Практичне заняття 16

Регулярні вирази. Таблиці побудови
регулярних виразів.
Конструювання граматик.

Лекція 7
Лекція 8

Доповідь щодо результатів
виконання індивідуальної
розрахункової роботи

Література

Проаналізувати чи вирішувалась раніше обрана тема за допомогою
програмної реалізації.
Розробка протоколів реакції сутностей на події системи.
Виділення структурних дієвих сутностей, визначення системних подій
та їх ініціаторів. Створення математичного опису скінченого автомата
для кожної сутності (декомпозиція системи)
Аналіз предметної області роботи щодо виділених сутностей.
Аналіз роботи скінченого автомату кожної сутності системи. Внесення
змін до протоколів роботи за необхідністю.
Аналіз предметної області роботи щодо можливих реакцій на події в
системі.
Виконання з’єднання скінчених автоматів окремих сутностей. Аналіз
можливих спільних реакцій при розгляді автомату-добутку. Внесення
змін до протоколів за необхідністю.
Виявлення можливих ланцюжків в роботі скінчених автоматів
системи. Аналіз відповідності отриманих ланцюжків з протоколами
системи.
Отримання регулярних виразів щодо мови скінчених автоматів за
допомогою таблиць для побудови регулярних виразів.
Конструювання граматик.
Виконання розрахункової роботи.
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ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ
1. D. Goswami and K. V. Krishna. Formal Languages and Automata Theory:
http://www.iitg.ernet.in/dgoswami/Flat-Notes.pdf
2. Introduction to Automata and Complexity Theory:
http://infolab.stanford.edu/~ullman/ialc/spr10/spr10.html
3. Formal Languages and Automata Theory:
http://cs.fit.edu/~dmitra/FormaLang.
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.

