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Предмет навчальної дисципліни 

Предметом навчальної дисципліни є формальні методи та технології побудови програмних 

систем.  

 

Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є формування системи фундаментальних знань щодо 

використання новітніх методів та технологій побудови програмних систем.  

 

Основні завдання 

Основними завданнями дисципліни є: засвоєння основних концепцій, принципів та понять 

сучасних методів розробки програмних систем. В загально світоглядному аспекті, такі поняття і 

методи необхідні для обґрунтування та формалізації способів розробки правильних та ефективних 

програм. В прикладному аспекті, такий апарат необхідний для адекватного моделювання мов 

специфікацій і програмування та використання побудованих моделей для створення сучасних 

програмних систем високої якості. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки магістрів 

Дисципліна вивчається після вивчення дисциплін "Інформатика", "Технологія проектування та 

адміністрування БД" та взаємопов’язана з такими дисциплінами як "Алгоритмізація та 

програмування", "Управління проектами інформатизації". 

 

Вимоги до знань і умінь 

Вивчення змісту дисципліни передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки 

магістра, за якого він повинен: 

а) знати: 

 сучасні методології проектування програмних комплексів та інформаційних систем; 

 методи та засоби колективного розроблення програмного забезпечення; 

 етапи визначення вимог до програмних систем;  

 розповсюджені процеси та етапи розроблення програмних систем; 

 основні фази, стандарти та засоби розроблення програмного забезпечення; 

 формальні специфікації програмного забезпечення; 

 критерії оцінки якості систем. 

б) уміти: 

 використовувати на практиці теоретичні знання з питань методів та засобів проектування 

та розроблення програмного забезпечення; 

 використовувати сучасні технології проектування програмного забезпечення; 

 проводити оцінку трудомісткості розроблення програмного забезпечення; 

 створювати програмні додатки; 

 оцінювати якість та формулювати вимоги до програмних продуктів; 

 застосовувати моделі життєвого циклу при розробці інформаційних систем. 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами 

Тема 1. Життєвий цикл розроблення програмного забезпечення. 

Тема 2. Сучасний стан сфери виробництва програмних засобів. Етапи та технології 

проектування. 



Тема З. Основні фази, стандарти, засоби та методи розроблення програмного забезпечення. 

Тема 4. Методи та засоби  розроблення програмного забезпечення та оцінки його якості. 

 

Кафедра: економічної кібернетики 

Мова викладання: українська 

Форми організації навчального процесу: лекції, лабораторні заняття 

Форма підсумкового контролю: залік 

Викладачі, які забезпечують навчальний процес: Ситник В.Ю. 
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