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І. Загальні відомості 

Кредитний модуль “Основи програмної інженерії-1” включено до циклу “Професійної 
та практичної підготовки” (шифр НП-01) нормативної (обов’язкової) частини програми. Він 
вивчається на 1 курсі в I семестрі.  

Кредитний модуль “Основи програмної інженерії-1” не має дисциплін, що його забез-
печують. Він вивчається на основі знань, отриманих у школі, зокрема в шкільному курсі ін-
форматики, також частково використовуються знання з алгебри і геометрії.  

Кредитний модуль має обсяг 4 кредити ECTS. 
 

II. Розподіл навчального часу  

Розподіл за видами занять 
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Лекції Практичні/ 
семінарські 

Лабораторні/ 
комп’ютерний 

практикум  

СРС 

Модульні  
контрольні 

роботи 
(кільк.) 

Індивід. 
завдання 
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1 НП-01/1 4/144 36/2 — 36/2 72 1 — Залік 

 
III. Мета і завдання кредитного модуля  

Дисципліна “Основи програмної інженерії” є однією з фундаментальних дисциплін при 
підготовці фахівців напряму 6.050103 “Програмна інженерія” програми професійного спряму-
вання 6.08403 “Програмне забезпечення автоматизованих систем”. У кредитному модулі “Осно-
ви програмної інженерії-1” передбачено ознайомлення студентів з базовими поняттями техніч-
ного та програмного забезпечення обчислювальних систем, відомостями про об’єднання 
комп’ютерів у мережі, організацією баз даних та баз знань, ознайомлення з напрямками розвит-
ку комп’ютерної графіки та основними графічними стандартами, вивчення теоретичних основ 
проектування архітектури програм, моделювання різних аспектів систем, для яких створюється 
програмне забезпечення, створення технічної документації відповідно до діючих стандартів, су-
проводження програмного забезпечення. 

Вивчення дисципліни забезпечує такі кредитні модулі програми: “Основи програмної 
інженерії-2”, “Основи програмування-2”, “Операційні системи”, “Системний аналіз та прое-
ктування комп’ютерних інформаційних систем”, “Організація баз даних та знань”, 
“Комп’ютерні мережі (локальні, корпоративні, глобальні)”, “Системи штучного інтелекту”, 
“Технологія програмування та створення програмних продуктів”, “Методи та засоби 
комп’ютерних інформаційних технологій”, “Основи розробки трансляторів”, “Графічне та 
геометричне моделювання та інтерактивні системи”, “Тестування ПЗ”. 

Метою викладання кредитного модуля “Основи програмної інженерії-1” є освоєння 
студентами роботи на сучасних обчислювальних засобах, навчання студентів теоретичних 
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основ проектування архітектури програм, моделювання різноманітних аспектів систем, для яких 
створюється програмне забезпечення, створення технічної документації у відповідності до дію-
чих стандартів, тестування й супроводження програмного забезпечення, а також одержання 
загальних відомостей про мережі, організацію баз даних та баз знань, комп’ютерну графіку. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен  
ЗНАТИ: 

— архітектуру персональних комп’ютерів; 
— основи організації обчислювального процесу на комп’ютерах; 
— базові поняття технічного та програмного забезпечення обчислювальних систем; 
— відомості про мережі; 
— відомості про організацію баз даних та баз знань; 
— напрямки розвитку комп’ютерної графіки; 
— технології розробки програмного забезпечення; 
— теоретичні основи проектування архітектури програм; 
— теоретичні основи моделювання різних аспектів систем, для яких створюється про-

грамне забезпечення; 
— вимоги щодо створення технічної документації відповідно до діючих стандартів; 
— теоретичні основи тестування й супроводження програмного забезпечення. 

УМІТИ: 
— проектувати компоненти архітектурного рішення; 
— моделювати різні аспекти системи, для якої створюється програмне забезпечення; 
— виконувати аналіз коректності програм, їхнє налагодження та тестування з викори-

станням сучасних технологій програмування; 
— створювати чітку, стислу і точну технічну документацію у відповідності до діючих 

стандартів. 
 

IV. Зміст кредитного модуля  

Назви розділів, тем 
Розділ 1. Загальні відомості про комп’ютери та обчислювальні системи  
Тема 1.1. Розвиток обчислювальної техніки. Принцип відкритої архітектури. Класифі-

кація комп’ютерів 
Тема 1.2. Архітектура персональних комп’ютерів. Принципи роботи комп’ютерів 
Розділ 2. Сучасні методології проектування програмних продуктів 
Тема 2.1. Особливості створення програмного забезпечення 
Тема 2.2. Життєвий цикл програми 
Тема 2.3. Інструментальні засоби розробки програм. Захист програмних продуктів. Тех-

нології програмування 
Розділ 3. Аналіз вимог і визначення специфікацій програмного забезпечення 
Тема 3.1. Визначення вимог до програмних продуктів. Вибір архітектури програмного 

забезпечення.  
Розділ 4. Проектування програмного забезпечення. Реалізація проекту. Налагодження 

та тестування програм 
Тема 4.1. Проектування програмного забезпечення. Реалізація проекту 
Тема 4.2. Тестування програмного забезпечення  
Розділ 5. Експлуатація програм 
Тема 5.1. Впровадження й експлуатація програм. Види програмної документації. Су-

проводження програм 
Розділ 6. Програмне забезпечення комп’ютерів 
Тема 6.1. Класифікація програмного забезпечення комп’ютерів. Системне програмне 

забезпечення 
Тема 6.2. Мови програмування й системи програмування. Пакети прикладних програм 
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Тема 6.3. Лінгвістичне забезпечення прикладних програм 
Тема 6.4. Мережі та їхні різновиди 
Тема 6.5. Бази даних. Об’єкти й дані. Моделі баз даних 
Тема 6.6. Функціональна структура СУБД 
Тема 6.7. Системи штучного інтелекту. Бази знань 
Тема 6.8. Комп’ютерна графіка. Геометричне моделювання 

 
V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення  

Методика вивчення дисципліни полягає в наданні студентам теоретичного матеріалу, 
роботі на лабораторних заняттях, самостійній роботі студентів над теоретичним матеріалом, 
контролі за результатами самостійної роботи студентів у вигляді конкретних завдань та про-
веденні модульної контрольної роботи. На лабораторних роботах студенти одержують роз-
друковані завдання і методичні рекомендації щодо їхнього виконання. З дисципліни один раз 
на тиждень в позаурочний час проводяться консультації. 

Основною літературою при вивченні кредитного модуля є: 
1. Информатика. Базовый курс. 3-е изд. / Под ред. С.В. Симоновича. — СПб.: Питер, 

2005. — 640 с. 
2. Сліпченко В.Г., Дацюк О.А. Вступ до програмного забезпечення комп’ютерних си-

стем. — К.: Реформа, 1998. — 156 с. 
3. Хьюз Дж., Мичтом Дж. Структурний подход к программированию. — Москва: 

Мир, 1980.— 280 с.  
Література надається студентам в електронній формі. 
 

 
VI. Мова  

Мова викладання дисципліни — українська. 
 

VII. Характеристика індивідуальних завдань  
Індивідуальні завдання не передбачені навчальним планом. 

 
VIII. Методика оцінювання  

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за: 
1) виконання та захист 16 лабораторних робіт; 
2) модульну контрольну роботу; 
3) відповідь на залікові. 

Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання 
1). Лабораторні роботи 
Ваговий бал — 3. Максимальна кількість балів за всі лабораторні роботи дорівнює 

3 бали х 16 = 48 балів.  
Критерії оцінювання: 
Виконання лабораторної роботи: 
— робота виконана повністю і вірно протягом відведеного часу — 2 бали; 
— робота виконана більше, ніж наполовину протягом відведеного часу — 1,5 бала; 
— робота виконана наполовину протягом відведеного часу — 1 бал; 
— робота виконана менше, ніж наполовину або не виконана протягом відведеного ча-

су — 0 балів.  
Якість захисту роботи: 
— студент вірно і повністю виконав усі надані до захисту завдання (відповів на запи-

тання) — 1 бал; 
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— студент вірно виконав всі надані для захисту завдання, але допустив несуттєві не-
точності — 0,5 бала; 

— студент при виконанні завдання (відповідях на запитання) допустив суттєві неточ-
ності — 0 балів. 

2). Модульний контроль 
Ваговий бал — 22. Критерії оцінювання: 
Якість виконання роботи: 
Контрольна робота складається з 4 завдань. Якість виконання кожного завдання оці-

нюється: 
— завдання виконане повністю і вірно протягом відведеного часу — 5,5 балів; 
— завдання виконане повністю протягом відведеного часу, але має несуттєві неточ-

ності — 4,5 бали; 
— завдання виконане більше, ніж наполовину протягом відведеного часу — 2,5 бали; 
— завдання виконане наполовину протягом відведеного часу — 1,5 бала; 
— завдання виконане менше, ніж наполовину, або має суттєві неточності, або неви-

конане протягом відведеного часу — 0 балів. 
Заохочувальні та штрафні бали за: 
— активність на лабораторних заняттях +0,5 бала; 
— виконання лабораторної роботи з використанням власного оптимального підходу 

+1 бал; 
— пасивність на лабораторних заняттях –0,5 бала; 
— несвоєчасна здача лабораторних робіт без поважної причини –0,5 бала; 
— відсутність на лабораторній роботі без поважних причин –0,5 бала. 
Розрахунок шкали (R) рейтингу: 
Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру становить: 

Rс =48 + 22 = 70 балів. 
Залікова складова з дисципліни дорівнює 30% від Rс, а саме: 

Re= Rс*(0,3/(1-0,3))=(70*0,3)/0,7=30 балів. 
Таким чином, рейтингова шкала з дисципліни становить 

R=70+30=100 балів. 
Необхідною умовою допуску до заліку є зарахування всіх лабораторних робіт, а та-

кож стартовий рейтинг (Rc) не менше 40 балів. Для отримання студентом відповідних оцінок 
(ECTS та традиційних) його рейтингова оцінка RD переводиться згідно з таблицею: 

RD  Оцінка ECTS  Традиційна оцінка  
>95  А  
85..94  В  
75..84  С  
65..74  D  
60..64  Е  

Зараховано  

RD 59  Fx  Не зараховано  
Rc < 40 або не виконані інші 

умови допуску до заліку  
F  Не допущений  

 
 

IX. Організація  
Реєстрація на вивчення дисципліни та на семестрову атестацію відбувається згідно з 

установленим порядком проходження навчального процесу в НТУУ “КПІ”. 

 


