
Змістовий модуль 1.  

Вивчення основних понять і принципів програмної інженерії. Поняття 

програмної інженерії, процесу, моделі процесу розробки програмного 

забезпечення. 
 

Тема1. Вступ. Предмет курсу. Поняття програмної інженерії. Основні визначення: 

Інформатика, Системотехніка, Бізнес-реінжиніринг.   

 

Тема2. . Основні поняття менеджменту розробки ПЗ. Проект. Програмне забезпечення: 

визначення, властивості. Програмний продукт.  

 

 

Змістовий модуль 2.  

Розгляд організаційних та технологічних основ процесу розробки 

програмного забезпечення. 
 

Тема3. Розподіл функцій та ролей у колективі розробників. Ключові ролі колективу 

розробників.  

Тема4. Принципи побудови системи діяльностей програмного проекту. Методологічні 

стратегії реалізації проекту.  

 

Тема5. Життєвий цикл програмного продукту і його моделі. Базові моделі життєвого 

циклу програмного продукту.  
 

Тема 6. Виробничі функції в моделюванні життєвого циклу: модель фази – функції. 

Моделювання об’єктно орієнтованого життєвого циклу програмних проектів. (6 год.) 

 

Тема 7. Технологічні аспекти розвитку програмних систем в моделях життєвого циклу. 

Моделі життєвого циклу в деяких реальних методологіях програмування.  
 

Тема 8. Проблеми оперування вимогами. Принципи і прийоми оперування вимогами.  
 

Змістовий модуль 3.  

 

Управління проектом. Планування та контроль реалізації проекту.  
 

Тема 9. Концептуальна база проекту як основа його реалізації. Концептуальна база 

проекту: управління ризиками та якістю, відстеження зв'язків.  

  

Тема 10. Планування та контроль реалізації проекту. Цикл управління проектом. 

Результативність програмістської проектної діяльності.  

 
Тема 11. Технології програмування на базі Microsoft Solutions Framework. Візуальне 

моделювання при аналізі та проектуванні. MSF. Основи Unified Modeling Language 

(UML).  
 



Тема 12. Технології програмування на базі Microsoft Solutions Framework. Версії. 

Модель проектної групи. Управління ризиками. Модель процесів. Вироблення 

концепції. Планування. Розробка. Стабілізація. Впровадження.  
 

Тема 13. Скрам (Scrum) – як технологія для розробки та підтримки функціонально 

складних продуктів. Скрам, команда, майстер, події, спринт.  

 

 

Змістовий модуль 4.  

Тестування, як спосіб забезпечення якості програмного продукту. 

 
Тема 14. Вступ. Основні поняття тестування.  

 

Тема 15. Критерії вибору тестів. Оцінка відтестованості проекту. Метрики і методика 

інтегральної оцінки. Модульне і інтеграційне тестування.  

 

Тема 16. Інтеграційне тестування і його особливості для об'єктно-орієнтованого 

програмування.  
 

Тема 17. Автоматизація тестування. Особливості індустріального тестування. 

Документування і оцінка індустріального тестування.  

 

Тема 18. Техніка тестування. Регресійне, модульне, ручне, системне тестування. 


