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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 
Створення будь-якої складної ІТ системи потребує початкового вибору та розробки архітектури цієї системи. Вміння правильно 
вибрати артихектуру ПЗ та працювати в команді над цим завданням є ключовим для майбутнього ІТ фахівця. 

Мета та цілі 

Навчити студентів самостійно або в команді розробляти архітектуру програмного забезпечення і на основі опису предметної області, 
вибирати інструменти і методи реалізації обраної архітектури, досліджувати і оцінювати можливі підходи структурування програмного 
забезпечення для вирішення поставленого завдання, реалізовувати обрану архітектуру і методи у вигляді готового програмного 
продукту. 

Формат Лекції, практичні заняття, консультації. Підсумковий контроль – залік. 

Результати 

навчання 

Здатність Розробити архітектуру програми на основі опису предметної області.  
Здатність Вести розробку проекту поодинці або в команді з використанням source-control і bug-tracking систем. 

Обсяг Загальний обсяг дисципліни 4 кр. / 120 год.: лекції – 32 год., практичні заняття – 32 год., самостійна робота – 56 год. 

Пререквізити «Програмування», «Бази даних», «Об'єктно-орієнтоване програмування». 

Вимоги 
викладача 

Студент зобов'язаний відвідувати всі заняття згідно розкладу. Дотримуватися етики поведінки. Працювати з навчальної та додатковою 
літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При пропуску лекційних занять проводиться усна співбесіда за темою. 
Відпрацьовувати лабораторні заняття при наявності допуску викладача.  



СТРУКТУРА  ДИСЦИПЛІНИ  

Лекція 1 Вступ до курсу проектування програмного 
забезпечення 

Практичне  
заняття 1 

Підготовка середовища  
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Розробка програмного забезпечення 
 

Лекція 2 Source-control системи 

Лекція 3 Bug tracking системи Практичне 
заняття 2 

Розробка проекту з використанням 
source-control системи 

Лекція 4 Основи UML Практичне 
заняття 3 

Розробка проекту з використанням 
Bug tracking системи 

Лекція 5 Use-case діаграми Практичне 
заняття 4 

Розробка use-case діаграм на підставі 
опису 

Лекція 6 Клієнт-серверна архітектура 

Лекція 7 Архітектура веб додатків Практичне 
заняття 5 

Розробка простого клієнт-серверного 
додатка 

Лекція 8 Архітектура мобільних додатків 

Лекція 9 Основи JavaScript Практичне 
заняття 6 

Вибір архітектури додатку для різних 
прикладів 

Тестування програмного 
забезпечення 

Лекція 10 MVC/MVP/MVVM архітектура 

Лекція 11 Особливості використання БД Практичне 
заняття 7 

Розробка програми з використанням 
JavaScript 

Лекція 12 OLAP системи 

Лекція 13 Архітектура хмарних систем Практичне 
заняття 8 

Розробка програми для обробки даних 

Лекція 14 Основи тестування програмного 
забезпечення 

Лекція 15 Системи роботи з великими даними 

Лекція 16 Основи управління проектами 

ЛІТЕРАТУРА  ТА НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ  
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ЗАЛІК 
 
 
 
 
 

 

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ 
 
 

 

Лекційна аудиторія з мультимедійним обладнанням, комп’ютерний клас з встановленим ліцензованим програмним забезпеченням 
 
  

СИСТЕМА  ОЦІНЮВАННЯ  
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Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ЕСТS 

Оцінка за національною 
шкалою 
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Бали нараховуються за наступним співвідношенням: 
• лабораторні заняття: 50% семестрової оцінки; 
• самостійна робота: 30% семестрової оцінки; 
• індивідуальні завдання: 20% семестрової оцінки 

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 
 

НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ  

Студент повинен дотримуватися «Кодексу етики академічних взаємовідносин та доброчесності НТУ «ХПІ»»: виявляти дисциплінованість, вихованість, 
доброзичливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, а при нерозв'язності 
конфлікту доводитися до співробітників кафедри або деканату. 

 

 


