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ВСТУП
Програма вивчення навчальної дисципліни “Проектування програмних
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки
магістрів

рішень” складена
напряму

(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)

(спеціальності) “_8.05010103 “Системне проектування”_______”.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є проектування програмних систем як розділ інформатики
- фундаментальної наукової дисципліни, яка повної мірою визначає прогрес у створенні сучасних
інформаційних технологій, забезпечує інструментарій для створення засобів діалогу “людина ЕОМ”.
В основу викладання покладено: сучасні концепції глобалізації знання, системні методи аналізу та
діагностики цілей навчання та його якості завдяки принципам самоорганізації навчального процесу та
самостійної пізнавальної діяльності, методи організації предметно-змістовної навчальної діяльності,
розвитку творчої особистості та співпраці
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “ Проектування програмних рішень ” є засвоєння
майбутніми фахівцями знань, умінь та навичок, необхідних для проектування програмних засобів
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “ Проектування програмних рішень ” є засвоєння
понять щодо програмного забезпечення, концептуального, логічного та фізичного проектування, моделей
життєвого циклу програмного забезпечення, проектної групи MSF, процесів MSF, дисциплін управління
ризиками, управління підготовкою, управління проектами.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
основні відомості щодо програмного забезпечення, концептуального, логічного та фізичного
проектування, моделей життєвого циклу програмного забезпечення, проектної групи MSF, процесів MSF,
дисциплін управління ризиками, управління підготовкою, управління проектами.
вміти:

працювати у команді з застосуванням основних технологій розробки

виконувати типові дії при виконання ролей

використовувати підходи та технології при проектуванні програмних систем.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться __120_____ години___4 _ кредитів ЄКТС.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Моделі життєвого циклу програмного забезпечення
Тема 1.1. Поняття програмного забезпечення
Поняття програмного забезпечення, проектів у галузі інформаційних технологій. Статистичні відомості галузі
інформаційних технологій. Класифікація проектів по успішності завершення. Причини успішного завершення
проектів у галузі інформаційних технологій. Причини невдач проектів. Два підходи до створення програмного
забезпечення. Концептуальне проектування: основні аспекти, поняття сценарію. Логічне проектування. Задачі
стадії логічного проектування. Фізичне проектування: технології, що використовуються, програмне
забезпечення, усунення проблем етапу.
Тема 1.2. Моделі життєвого циклу програмного забезпечення
Моделі життєвого циклу програмного забезпечення. Поняття «життєвого циклу» та «моделі життєвого циклу».
Модель життєвого циклу програмного забезпечення RAD (Rapid Application Development). Методологія
розробки програмного забезпечення RUP - Rational Unified Process: особливості, робочі процеси, стадії.
Моделі життєвого циклу програмного забезпечення. Поняття «життєвого циклу» та «моделі життєвого циклу».
Модель життєвого циклу програмного забезпечення RAD (Rapid Application Development). Методологія
розробки програмного забезпечення RUP - Rational Unified Process: особливості, робочі процеси, стадії.
Змістовий модуль 2. Принципи, фази, дисципліни за MSF
Тема 2.1. Принципи моделі процесів MSF
Принципи моделі процесів MSF. Поняття рамок проекту та рамок продукту. Управління компромісами.
Трикутник компромісів. Матриця компромісів. Характеристики моделі процесів MSF. Етапи та основні
рольові кластери моделі процесів MSF. Фаза створення концепції проекту. Фаза розробки. Фаза планування,
проміжні віхи фази планування. Фаза розробки. Фаза стабілізації. Проміжні віхи фази стабілізації: точка
конвергенції, точка досягнення нуля. Фаза впровадження.
Тема 2.2. Дисципліни керування ризиками підготовкою, проектами
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Дисципліна керування ризиками. Поняття ризику. Планування керуванням ризиками. Дисципліна керування
підготовкою. Превентивне управління підготовкою. Стадії процеси управління підготовкою. Дисципліна
керування проектами. Характеристики управління проектами. Масштабування функцій при управлінні
проектами.
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Закис. - КомпьютерПресс, 2006,N N11.-С.170-173.
11. Закис А. RUP и другие методологии разработки ПО. Часть 3. Как выбирать методологию/А. Закис. КомпьютерПресс, 2007,N N 3.-С.174-175.
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання
Модульна контрольна робота №1: «Основні поняття методології розробки програмного забезпечення MSF».
Модульна контрольна робота №2: «Розробка проекту згідно з методологією MSF».
5. Засоби діагностики успішності навчання
Система контролю якості навчання студентів включає проведення поточного та підсумкового контролю.
Поточний контроль якості засвоєння матеріалу здійснюється під час усіх видів навчальних занять. Практична
робота студентів оцінюється особисто на кожній лабораторній роботі. Підсумковий контроль здійснюється у
формі екзамену з урахуванням роботи студентів на практичних та лабораторних заняттях, а також якості
самостійної роботи.

