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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Метою даних Методичних рекомендацій є допомога студентам в само-

стійному засвоєнні як охоплених, так і не охоплених в повному обсязі тем дис-

ципліни «Архітектура та проектування програмного забезпечення», або тем які 

не включені до навчальної (робочої) програми, але мають важливе значення в 

розумінні значення та функціонування різних технологій проектування, вигото-

влення та супроводу програмної продукції.  

Таке самостійне навчання передбачає підготовку до семінарських занять і 

участь в їх проведені, написання рефератів за проблемами, які необхідно підго-

товити студенту до заняття і їх захист, визначення дискусійної тематики, підго-

товку і участь в дискусіях, вирішення інформаційно-програмних учбових вправ 

та завдань, оцінювання можливих варіантів реалізації засобів проектування та 

виготовлення ПЗ. 

«Архітектура та проектування програмного забезпечення» належить до 

однієї з найважливіших навчальних дисциплін з інформатики, вивчення якої 

дозволяє оволодіти механізмами залучення всієї обчислювальної потужності 

сучасного парку інформаційних та обчислювальних машин. 

Оволодіння теорією, технологіями, методами, механізмами і інструмен-

тами проектування, виготовлення та супроводу програмних продуктів є основ-

ним елементом підготовки висококваліфікованих фахівців з проектування і ви-

готовлення сучасних інформаційно-обчислювальних систем. Опанування теорі-

єю та практикою відповідних технологій, також абсолютно необхідно високок-

валіфікованим фахівцям всіх прикладних галузей, що використовують інфор-

маційно-обчислювальну техніку в якості інструменту, – фінансистам, економіс-

там, банкірам, менеджерам, маркетологам, підприємцям, бухгалтерам… 

Метою вивчення дисципліни «Архітектура та проектування програмного 

забезпечення» – є набуття студентами знань щодо теорії, методів, механізмів і 

інструментів технологій аналізу прикладних галузей, та проектування інформа-
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ційних системам, що наразі зайняли місце найважливішого інформаційного ін-

струменту в вирішенні всіх інформаційних задач людства. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Архітектура та проекту-

вання програмного забезпечення» є: 

1) засвоєння базової інформації щодо архітектури та особливостей ЕОМ, 

як ресурсогенеруючого ядра інформаційних технологій; 

2) особливостей, сильних та слабих сторін ЕОМ, цих головних інструме-

нтів людства в вирішенні інформаційних питань цивілізації; 

3) сприйняття інформації людиною, питання комп'ютерного представ-

лення і візуалізації інформації, парадигми і принципи взаємодії люди-

ни з комп'ютерним середовищем, критерії оцінки корисності діалого-

вих систем, пристрої та режими діалогу; 

4) засвоєння технології проектування, опису та побудови взаємодії лю-

дини з комп'ютерним середовищем в заданій проблемній галузі; 

5) ознайомлення з бібліотеками елементів управління діалогом, програ-

мами підтримки проектування та розробки програмного продукту, що 

необхідно спроектувати та виготовити для користувачів; 

6) навички використання сучасних технологій, що забезпечують високу 

якість програмних продуктів, що виготовляються; 

7) ознайомлення з уявленнями про тенденції розвитку проектних техно-

логій та обчислювальної техніки загалом 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

дисципліни 

“Архітектура та проектування програмного забезпечення ” 
 

№ 

теми 

Назва змістовного модуля та теми 

Змістовний модуль 1. Виникнення та історія розвитку комп’ютерів, 

програмна складова інформаційних технологій 

1 Принципи побудови комп’ютерів, особливості, що обумовлені ґене-

зою 

2 Фізичні основи представлення інформації в комп’ютерах 

3 Проблема «семантичного розриву» та її вирішення за рахунок ПЗ 

4 Багаторівнева (ієрархічна) модель сучасної інформаційної техніки 

Змістовний модуль 2. Технології проектування та виготовлення про-

грамного забезпечення, життєвий цикл ПЗ 

5 Проектування ПЗ, як галузь інформаційної діяльності людства. Мета, 

інструменти, обмеження. Поняття архітектури ПЗ, фактори, що ви-

значають архітектуру ПЗ. Ресурсні обмеження на архітектурні рі-

шення ПЗ, що проектується 

6 Життєвий цикл ПЗ. Технологічні засоби підтримки життєвого циклу 

ПЗ. 

7 Визначення поняття технології, як сукупність правил, стандартів, за-

собів, методів необхідних і достатніх для забезпечення життєвого 

циклу ПЗ; 

Змістовний модуль 3. Відомі технології проектування та виготовлення 

ПЗ, їх особливості та засоби підтримки. Середовище, інфраструктура що 

підтримує інформаційні технології проектування 

8 Структурне програмування; 

9 «Зверху - донизу» HIPO (Hierarchical Input Process Output Diagrams); 

10 «Знизу - догори». Модульне програмування. Технології абстрактних 

типів даних. Об'єктно-орієнтоване програмування (ООП). Об’єкт 

ООП, Інкапсуляція, Спадкування, Поліморфізм 

11 R-технологія програмування; 

12 Розшароване програмування (Інкрементне програмування); 

13 Технологія таблиць рішень; 

 Всього годин: 150 
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ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовний модуль 1. Виникнення та історія розвитку комп’ютерів, 

програмна складова інформаційних технологій. 

Поняття архітектури комп’ютера. Принцип універсальності. Історія роз-

витку персональних комп'ютерів. Представлення інформації в комп’ютері. Пер-

сональний комп'ютер фірми IBM. 

Принципи фон Неймана. Головні архітектури ЕОМ. Обмеженість галузей 

застосування персональних комп'ютерів. 

Форми представлення інформації. Кодування цифрових сигналів. 

Двійкова, вісімкова, шістнадцяткова системи вирахування. Біти, байти, 

слова. Рівнобіжний і послідовний код. Елементна база комп’ютерних систем. 

Елементи пам'яті, тригери, регістри. Лічильники. Оперативна пам’ять. Принци-

пи запису і читання даних. Поняття адреса ОЗП або ПЗП. 

Проблема «семантичного розриву» та її вирішення за рахунок виготов-

лення Програмного Забезпечення (ПЗ). Витоки семантичного розриву. Принци-

пи порівняння семантичних рівнів інформаційних систем. 

Вплив семантичного розриву на загальні характеристики ЕОМ та інфор-

маційні технології. 

Багаторівнева (ієрархічна) модель сучасної інформаційної техніки. Сис-

теми команд CISC та RISC. Вплив на семантичний рівень та його компенсація. 

Ієрархія рівнів програмного забезпечення сучасної обчислювальної техні-

ки. 

Змістовний модуль 2. Технології проектування та виготов-

лення програмного забезпечення. Життєвий цикл ПЗ 

Проектування ПЗ, як галузь інформаційної діяльності людства. Мета, ін-

струменти, обмеження. 

Поняття архітектури ПЗ, фактори, що визначають архітектуру ПЗ. 

Ресурсні обмеження на архітектурні рішення ПЗ, що проектується. 

Життєвий цикл ПЗ. Технологічні засоби підтримки життєвого циклу ПЗ. 
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Етапи життєвого циклу програмного продукту: 

Передпроектне обстеження, зовнішнє проектування, правила організації 

діалогу, ергономічні чинники, проектування інтерфейсів користувача, проекту-

вання загальної архітектури. 

Впровадження виготовленого продукту. Налагодження, тестування та су-

провід. 

Визначення поняття технології у відношенні до проектування та виготов-

лення програмного забезпечення 

Теоретична модель технології проектування та виготовлення інформацій-

них продуктів. 

Технологія як сукупність правил, стандартів, засобів, методів необхідних 

і достатніх для забезпечення життєвого циклу ПЗ. 

Програмно-технологічні комплекси.  

Змістовний модуль 3. Відомі технології проектування та ви-

готовлення ПЗ, їх особливості та засоби підтримки. Середовище, 

інфраструктура що підтримує нові інформаційні технології 

Структурне програмування. Виникнення технології структурного про-

грамування (первинне повідомлення Дейкстри - 1968 р.).  

Внесок В.М. Глушкова в теорію дискретних перетворень (1964 – 1965 

рр.). 

Засоби відображення структурних операторів. 

Технологія проектування «Знизу – догори». Особливості, галузь застосу-

вання. Приклади. 

Модульне програмування, як технологія «знизу-догори».  

Технології абстрактних типів даних. Об'єктно-орієнтоване програмування 

(ООП). 

R-Технологія проектування. Принципи графічного проектування. Ерго-

номічні якості графічного представлення інформації. 

Графічна мова відображення інформаційної структури даних прикладної 

галузі. 
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Графи структури даних, як основа структури програмного забезпечення, 

що проектується. 

Прийоми трансформування графу структури даних в програмний про-

дукт. 

Розшароване програмування. Інкрементне програмування; 

Життєвий цикл програмного продукту в ітераційних технологіях програ-

мування та проектування. 

Галузі застосування. Технологічні прийоми. Виграші, що забезпечує ви-

користання ітераційних технологій проектування. 

Технологія таблиць рішень. Принципи організації Технології таблиць рі-

шень. Галузі використання такої технології. 

Основні виграші за рахунок використання Технології таблиць рішень. 

 

Міжпредметні зв`язки. Дисципліна «Архітектура та проектування про-

грамного забеспечення» тісно пов`язана із такими дисциплінами як: 

 Архітектура ЄОМ; 

 Людино-машинна взаємодія; 

 Основи психології.  

 Ергономіка. 

 

Перелік знань та умінь студентів 

Після вивчення даного курсу студент повинен знати: 

1. Основні поняття галузі та їх визначення; 

2. Місце інформаційних технологій у нашому суспільстві та значення 

технологій проектування програмного забезпечення у суспільному 

господарстві; 

3. Сильні та слабкі сторони ЕОМ, що впливають на якість 

користувальницьких характеристик інформаційної техніки; 

4. Перспективи подальшого розвитку ЕОМ та інформаційних 

технологій; 

5. Форми представлення інформації та технології взаємодії ЕОМ з 

користувачем; 

6. Основні принципи, які положено в основу будови ЕОМ; 

7. Засоби, що їх використовують для компенсації відомих вад ЕОМ; 

8. Принципи організації програмного забезпечення в рамках відомих 

інформаційних технологій; 
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9. Основні поняття та принципи побудови відомих технологій 

проектування та виготовлення програмного забезпечення; 

10. Етапи життєвого циклу програмних продуктів; 

11. Принципи та особливості відомих технологій проектування та 

виготовлення програмних продуктів. 

Після вивчення даного курсу студент повинен мати уявлення та первинні 

навички як: 

1. аналізувати інформаційну структуру об’єктів автоматизації; 

2. організовувати виробничий процес проектування та виготовлення 

програмних продуктів с залученням основних технологій проектування та 

виготовлення ПЗ; 

3. документувати матеріали по проектуванню та виготовленню ПЗ. 
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ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 

З ДИСЦИПЛІНИ «АРХІТЕКТУРА ТА ПРОЕКТУВАННЯ ПРОГРАМНО-

ГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» 

 

Для самостійного вивчення дисципліни «Архітектура та проектуван-

ня програмного забезпечення» передбачено самостійне пророблення сту-

дентами відповідних джерел, у відповідності із зазначеним списком літератур-

них джерел, а також інших нових джерел, які з`являються за тематикою, в тому 

числі і Internet.  

Вміння вільно орієнтуватися в інформаційному просторі (бібліотеки, де-

позитарії, та всілякі інші нові джерела інформації в Інтернеті), та оцінювати 

ступень довіри до такої інформації – одна з важливіших складових освіти су-

часного фахівця, яке виробляється та оцінюється в семінарських заняттях, при 

написанні рефератів за обраною тематикою і їх захисту на заняттях, при прове-

денні дискусій на існуючу проблематику, наприклад, які проблеми існують і що 

треба зробити, щоб їх вирішити.  

Наприкінці даних рекомендацій надано приблизний список літературних 

та інших джерел, які допоможуть студентові при самостійній роботі. 

Форми самостійної роботи 

№ 

п/р 
Найменування роботи 

Час 

[годин] 
Форма контролю 

1.  Опрацювання лекційного матеріалу 8 Іспит 

2.  
Підготовка до лабораторних робіт та 

оформлення звітів 
4 

Захист звітів 

3.  

Вибір теми курсової роботи (КР). Опра-

цювання теоретичного матеріалу. Вико-

нання КР та оформлення звіту. 

15 

Захист курсових ро-

біт Диф. залік 

4.  

Вивчення тем теоретичної та практичної 

частин, що відводяться на самостійну 

проробку 

10 

Опитування. Оцінка 

якості виконаних ро-

біт. 

Всього годин самостійної роботи з дисципліни – 37 
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Порядок самостійної роботи може бути наступний: 

1. Уважно ознайомитися із змістом питання, яке необхідно проробити. 

Сформулювати проблему, яку необхідно вирішити; 

2. Ознайомитися із змістом джерел за темою; 

3. Визначити основні проблеми, які, на думку авторів, а також на думку 

студента, виникають за напрямом дослідження і які необхідно, за дум-

кою студента, винести на обговорювання;   

4. Скласти план доповіді на семінарському занятті (дискусії, або для на-

писання реферату); 

5. Зробити висновки щодо результатів вивчення проблеми і запропонува-

ти свою точку зору стосовно її вирішення. 

При цьому необхідно враховувати, що в різних джерелах проблема може 

бути визначена та змістовно розкрита зовсім з протилежних точок зору. Таку 

ситуацію треба розпізнати, та означити особливо. 

Тобто, доповідач повинний підкреслити такі розбіжності в розгляді про-

блеми і зробити посилання в доповіді, що існує така точка зору, і існує інша то-

чка зору. 

Бажано, щоб доповідач визначив та обґрунтував свій підхід до розгляду 

або вирішення проблеми, а також зробив висновки за проробленою темою. 

Окрім того, доповідач повинний підготуватися до запитань, які можуть 

бути поставлені із аудиторії за темою доповіді. 

Для засвоєння перерахованих, в даних Рекомендаціях, тем дисципліни 

«Архітектура та проектування програмного забезпечення», студенти повинні 

відповісти на питання для самоконтролю, що наведені нижче. 

 

 

 

 

 



 12 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
 

1. Що означає термін «Архітектура» взагалі, та «Архітектура комп'ютера» 

зокрема? 

2. Як реалізується принцип універсальності ЕОМ? 

3. Зобразите архітектуру комп'ютера фон Неймана. 

4. У якій формі представлена інформація у ЕОМ? 

5. Що таке рівнобіжний та послідовний код? 

6. Яка область застосування універсальних комп'ютерів загального призна-

чення? 

7. Як виглядає радіальна архітектура комп'ютера? 

8. Зобразите структурну схему комп'ютера з загальною шиною. 

9. У чому полягає принцип відкритої архітектури. Які його переваги та недо-

ліки? 

10. Що означають терміни «двійковий код», «десятковий код», «шістнадцят-

ковий код»? 

11. Як перевести двійковий код числа в десятковий? 

12. Як переводиться десятковий код у двійковий? 

13. Як записати число 14 у 16-ковому коді? 

14. Що означають терміни «біт», «байт», «слово», «подвійне слово»? 

15. Що таке синтаксис та семантика?  

16. У чому полягає проблема семантичного розриву? 

17. Як зіставити семантичні рівні інформаційних систем? 

18. Як впливає семантичний розрив на характеристики інформаційних техно-

логій? 

19. Яким чином можливо зменшити або компенсувати семантичний розрив? 

20. Як впровадження проектів «з відкритим кодом» вплинуло на семантичний 

розрив? 

21. Чим відрізняються системи команд CISC та RISC? Який виграш дає вико-

ристання системи команд RISC? 
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22. Яким чином сучасні інформаційні технології компенсують семантичний 

розрив? 

23. За рахунок якого ресурсу наразі компенсується семантичний розрив? 

24. Що таке багаторівнева (ієрархічна) модель інформаційної техніки? 

25. Що таке життєвий цикл програмного продукту? 

26. Як життєвий цикл програмного продукту враховується в технологіях прое-

ктування та виготовлення програмних продуктів? 

27. Що таке архітектура програмного забезпечення? Які фактори впливають 

на архітектуру програмних продуктів? 

28. Як позначаються ресурсні обмеження при проектування програмних про-

дуктів? 

29. Які етапи життєвого циклу програмного продукту враховуються в техно-

логіях проектування? 

30. На якому етапі закінчується робота над програмним продуктом? 

31. В чому полягає технологія структурного програмування? 

32. Які проблеми вирішує технологія структурного програмування? 

33. Які графічні примітиви використовує технологія структурного програму-

вання? 

34. Обґрунтуйте технології «зверху-донизу». Які проблеми найкраще вирішує 

ця технологія? 

35. Які графічні засоби використовує технологія, що використовує HIPO діаг-

рами? 

36. Яким чином в технологіях проектування використовуються абстрактні ти-

пи даних? 

37. Як проектується архітектура програмних продуктів в технологіях, що ви-

користовують абстрактні типи даних? 

38. Якими недоліками відрізняються технології проектування стратегії «звер-

ху-донизу»? 

39. Обґрунтуйте стратегію проектування «знизу-догори». 
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40. Які конкретні технології проектування підтримують стратегію проекту-

вання «знизу-догори»? 

41. Якими недоліками відрізняються технології, що використовують стратегію 

проектування «знизу-догори»? 

42. Які проблеми вирішують технології проектування, що підтримують стра-

тегію «знизу-догори»? 

43. Що таке модульне програмування? 

44. Що таке абстрактні типи даних? Як проектуються абстрактні типи даних? 

45. Чим об’єктно-орієнтоване програмування відрізняється від модульного 

програмування? 

46. Що таке Об’єкт у об’єктно-орієнтованому програмуванні? 

47. Що таке Інкапсуляція у об’єктно-орієнтованому програмуванні? 

48. Що таке Спадкування у об’єктно-орієнтованому програмуванні? 

49. Що таке Поліморфізм у об’єктно-орієнтованому програмуванні? 

50. Охарактеризуйте принципи графічного проектування з точки зору ергоно-

мічних вимог. 

51. Охарактеризуйте принципи R-технології програмування. 

52. Які графічні примітиви використовує R-технологія програмування? 

53. Як графічне представлення R-технології програмування перетворюються в 

кінцевий програмний продукт? 

54. Що таке Інкрементне програмування? Наведіть схему технологічного про-

цесу у Інкрементному програмуванні. 

55. Що таке Розшароване програмування? Чим воно відрізняється від Інкре-

ментного програмування? 

56. Виграші, які забезпечують Інкрементне та Розшароване програмування? 

57. Сформулюйте принципи організації Технології таблиць рішень. 

58. Які проблеми вирішує Технологія таблиць рішень? 

59. Наведіть схему реалізації Технології таблиць рішень. 
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