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І. Загальні відомості 

Дисципліна "Основи програмної інженерії" є  однією з фундаментальних 
дисциплін при підготовці спеціалістів напряму "Програмна інженерія". Вона 
включена до циклу природничо - наукової підготовки нормативної частини 
програми і потребує від студента загальної шкільної підготовки належного 
рівня. 

Дисциплiна викладається у першому та другому семестрах і потребує від 
студента загальної підготовки належного рівня. До складу дисципліни входять 
2 модуля: "Основи програмної інженерії - 1” та ЗП-05 “ Основи програмної 
інженерії - 2” обсягом 3,5 кредити ECTS. Другий модуль дисципліни 
вивчається після першого.  
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2 НП-01 2,5/126 36/2 - 45/3 64 1 - залік 
 

ІІІ. Мета і завдання модуля (дисципліни) 

Метою викладання  модуля "Основи програмної інженерії – 2"  є  навчання 
студентiв технологіям програмування, зокрема процедурному та модульному 
програмуванню, технології структурного програмування та проектування 



програм, використанню структурованих типів даних, файлів та графіки на 
прикладі мови програмування С. 

Одержанi під час вивчення дисципліни знання та практичні навички 
використовуються при подальшому вивченні інших спеціальних дисциплiн 
таких як “Об’єктно-орієнтоване програмування”, “Чисельні методи в 
інформатиці” та ін.  

 
В результаті вивчення дисципліни  студент повинен 

 
ЗНАТИ: 

- вимоги при проектуванні та розробці програмних систем; 
- засоби програмування на алгоритмiчний мові С; 
- основи роботи зі структурованими типами даних на мові С; 
- організацію графічного режиму ЕОМ; 

 
 

УМІТИ: 
- працювати зі структурованими типами даних; 
- використовувати деякі взаємозв’язки з операційною системою; 
- програмувати графічний режим роботи екрану; 
- створювати модулі. 

 

IV. Зміст кредитного модуля  

Розділ 1. Базові поняття програмної інженерії 
 Тема 1.1.  Інженерія вимог. Мета     

Тема 1.2.  Модель алгоритмів 
Тема 1.3. Розробка інтерфейсів 

 Тема 1.4. Функції 
 Тема 1.5. Розробка модулів       
 

 Розділ 2. Програмування структурованих типів даних 

 Тема 2.1 Вказівники       
          Тема 2.2 Масиви       

Тема 2.3 Вказівники та масиви як параметри функцій 
Тема 2.4 Рядки в мові С 

 Тема 2.5 Структури та об’єднання     
 
Розділ 3. Спеціальні засоби мови програмування  

 Тема 3.1 Робота з файлами 
Тема 3.2 Робота з графікою 
Тема 3.3 Робота з динамічною пам’яттю 

 



 
Приблизний перелік робіт комп'ютерного практикуму 

1. Особливості середовища Turbo C. Створення змінних. Зчитування та вивід 
даних на екран. Параметри командного рядка та змінні оточення. 
2. Керуючі конструкції. Створення функцій на прикладі математичних 
розрахунків. 
3. Конструкції циклів мови С. 
4. Створення функцій роботи з масивами. Передача різних видів параметрів. 
5. Робота з рядками у мові С. Використання стандартних та створення власних 
функцій обробки рядків. 
6.  Створення структур. Структури з елементами-рядками. Масиви структур.  
7. Робота з бінарними файлами. 
8. Робота з текстовими файлами. 
9. Побудова графіків функцій 
10. Перетворення типів. Основи роботи з динамічною пам’яттю 

 
 

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення 

Вивчення дисципліни передбачає велику інтенсивність самостійної роботи. 
Виконання лабораторних робіт спирається на використання середовища Turbo 
C. 

Додаткове індивідуальне консультування проводиться один раз на тиждень 
за графіком. 

Основна література. 
1. Керниган Б. Ритчи Д. Язык программирования Си. СПб. «Невский 

Диалект»,2001  -353 с. 
2. Х.М.Дейтел., П.Дж.Дейтел. Как программировать на Си++. М .: ЗАО 

БИНОМ, 1999, 1000 с. 
3. Аммерал Л. Программирование графики на Турбо Си. Пер. с англ. М., 

"Сол Систем", 1992. 
4. С. Прата. Язык программирования Си. Киев, ДиаСофт, 2001. 

 
Додаткова література. 

        1.  Безбородов Ю. М.  Индивидуальная отладка программ. - М.: 
             Наука, 1982. – 192 с. 
        2. Хьюз Дж., Митчел Дж. Структурний подход  к  программиро- 

            ванию. М.: Мир, 1980. - 280 с.   
Література знаходиться у НТБ НТУУ “КПІ.” 

 

VI. Мова 

Викладання можливе українською або російською мовами. 
 



 

VII. Характеристика індивідуальних завдань 

Проводиться модульна контрольна робота, метою якої є перевірка та 
удосконалення засвоєння матеріалу. Модульна контрольна розділена на 2 
частини по  1 годині. 
 

VIII. Методика оцінювання 

Підсумковий  контроль з дисципліни проводиться у формі заліку. Внесок 
окремих видів робіт до семестрового рейтингу наведено нижче. 

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за: 
1. виконання та захист 10 лабораторних робіт 6х10=60 балів 
2. дві частини модульної контрольної роботи  5х2=10 балів 
3. виконання залікової роботи 30 балів 

      100 балів 
Необхідною умовою допуску до заліку є зарахування розрахункової 

роботи та всіх лабораторних робіт, а також стартовий рейтинг (rC) не менше 40 
% від RС, тобто 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 Незадовільно 

RD  < 40 або не виконані інші 
умови допуску до заліук 

F Не допущений 

 

IX. Організація 

Реєстрація на вивчення дисципліни та на семестрову атестацію 
відбувається згідно з установленим порядком проходження навчального 
процесу в НТУУ “КПІ”. 


