
 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

1. Код: 2.2.30.  
2. Назва: Технологія створення програмних продуктів. 

3. Тип: обов’язковий. 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський). 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 1. 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4. 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: І.М. Карпович, кандидат фізико-

математичних наук, доцент кафедри комп’ютерних технологій та економічної кібернетики. 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 
• Застосовувати розуміння принципів структурного програмування, сучасних процедурно-

орієнтованих мов, основних структур даних під час розробки складних програмних систем; 

• Володіти сучасними технологіями та інструментальними засоби розробки програмних систем 

на всіх етапах життєвого циклу; 

• Здійснювати класифікацію методів розроблення програмного забезпечення на основі сучасних 

парадигм програмування;  

• Поєднувати різні методи проектування, програмування та створення сучасних систем обробки 

інформації, обчислювальних систем різного призначення. 

10. Форми організації занять: навчальні заняття (лекції, лабораторні), самостійна робота, 

практична підготовка, контрольні заходи. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни:  вища математика; базовий 

курс інформатики; програмування; операційні системи. 

12. Зміст курсу: Основні положення технології програмування. Моделі життєвого циклу 

програмного забезпечення (ПЗ). Планування та управління процесом розроблення та супроводу ПЗ. 

Основні форми планів робіт. Елементи програмної інженерії. Забезпечення якості ПЗ. Стандарти 

на розроблення та супровід програмного забезпечення. Сучасні методології розроблення програмних 

систем. Командна організація проектування ІТ-систем. Маркетинг програмних продуктів. 

 13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Лавріщева К. М. Програмна інженерія. К.: Академперіодика, 2008. 319 с.  

2. Николайчук Я. М., Возна Н. Я., Пітух І. Р. Проектування спеціалізованих комп’ютерних 

систем: навч. посібник. Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2010. 392 с.  

3. Шаховська Н. Б., Литвин В.В. Проектування інформаційних систем: навч.  посібник. Львів: 

Магнолія-2006, 2011. 380 с.  

4. Алексенко О.В. Технології програмування та створення програмних продуктів. Суми: СДУ, 

2013. 133 с. 

5. Орлов С. А. Программная инженерия. Технология разработки программного обеспечения: 

ученик. СПб.: Питер, 2016. 640 с.   

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
28 год. лекцій, 20 год. лабораторних робіт, 72 год. самостійної роботи. Разом – 120 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, індивідуальні та 

групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен в кінці 5 семестру.  

Поточний контроль (60 балів): тестування, усне і письмове опитування. 

16. Мова викладання:українська. 
 

Завідувач кафедри     П.М. Грицюк, докт. екон. наук, професор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code: 2.2.30. 

2. Title: Technology for creating software products. 

3. Type: obligatory. 

4. Level of higher education: bachelor’s (first).  

5. Year of study, when the discipline is proposed: 3. 

6. Semester when studying discipline: 1. 

7. Number of established ECTS credits: 4. 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, degree, position: І.М. Karpovich, PhD in Physics and 

Mathematics, Associate Professor of Computer Technology and Economic Cybernetics.  

9. Learning outcomes: after studying the discipline the student must be capable of:  

• Apply an understanding of the principles of structural programming, modern procedural-oriented 

languages, basic data structures in the development of complex software systems; 

• Have modern technologies and tools for software systems development at all stages of the life cycle; 

• Classify software development methods based on modern programming paradigms; 

• Combine different methods of design, programming and creation of modern information processing 

systems, computer systems for different purposes. 

10. Forms of organization of classes: training sessions (lectures, laboratory), independent work, practical 

training, control measures. 
11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: higher mathematics, basic computer 

science course, operating systems, programming. 

12. Contents of the course: The main provisions of programming technology. Software life cycle models. 

Planning and managing the process of software development and maintenance. The main forms of work 

plans. Elements of software engineering. Software quality assurance. Standards for software development 

and maintenance. Modern methodologies for software systems development. Team organization of  IT 

systems design. Software marketing. 

13. Recommended educational editions: 

1. Лавріщева К. М. Програмна інженерія. К.: Академперіодика, 2008. 319 с.  

2. Николайчук Я. М., Возна Н. Я., Пітух І. Р. Проектування спеціалізованих комп’ютерних систем: 

навч. посібник. Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2010. 392 с.  

3. Шаховська Н. Б., Литвин В.В. Проектування інформаційних систем: навч.  посібник. Львів: 

Магнолія-2006, 2011. 380 с.  

4. Алексенко О.В. Технології програмування та створення програмних продуктів. Суми: СДУ, 2013. 

133 с. 

5. Орлов С. А. Программная инженерия. Технология разработки программного обеспечения: 

ученик. СПб.: Питер, 2016. 640 с.   

14. Planned types of educational activities and teaching methods:  

28 hours lectures, 20 hours laboratory work, 72 hours independent work. Together - 120 hours. 

Methods: interactive lectures, elements of problem lecture, individual tasks, individual and group research 

tasks, use of multimedia tools. 

15. Assessment forms and criteria: Evaluation is carried out on a 100-point scale. 

 Final examination (40 points): exam at the end of 5 semesters. 

 Current control (60 points): testing, oral and written surveys. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

 

Head of the Department     Hrytsiuk P.M., Doctor of Economics, professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


