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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Дисципліна «Архітектура та проектування програмного забезпечення» 

розрахована на студентів, які засвоїли курс «Інформатика та комп’ютерна тех-

ніка», «Теорія алгоритмів та математична логіка», ґрунтовні знання щодо ко-

ристування персональним комп’ютером. 

Метою вивчення дисципліни «Архітектура та проектування програмно-

го забезпечення» є дослідження особливостей використання сучасних обчис-

лювальних систем, як універсального інструмента людства для вирішення 

найскладніших інформаційних задач; розуміння основних тенденцій розвитку 

та використання комп’ютерних систем. 

Головним завданням курсу є набуття  теоретичних  знань  щодо  су-

часних підходів створення ПЗ; вивчення мови моделювання UML та вміння 

використовувати її для  проектування  ПЗ;  реалізацію  основних  методів  і  

засобів  автоматизації проектування, випробувань та оцінки якості ПЗ. 

Предмет дисципліни – технології виявлення та формалізації найсклад-

ніших інформаційних проблем людства та технологій їх розв’язання з викори-

станням обчислювальної техніки. 

На даному курсі базуються дисципліни «Комп'ютерні мережі», «Систе-

мне програмування» і «Операційні системи». 

Крім того, вивчення дисципліни дасть змогу студентам зрозуміти та за-

своїти основні принципи роботи складних інформаційних систем і застосу-

вання комп'ютерних технологій у практичній роботі в різних галузях соціоло-

гії, психології, менеджменту. 

Під час вивчення курсу «Архітектура та проектування програмного за-

безпечення» передбачається систематична практична робота студентів по про-

ектуванню програмних продуктів з використанням відомих технологій. 

В результаті вивчення курсу студент повинен: 
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Знати: 

 методологію та технологію збору основних вимог клієнтів та методи їх 

аналізу; 

 основні методи та засоби представлення бізнес процесів предметного 

середовища; 

 технологію моделювання предметної області; 

 технологію введення та виведення інформації в інформаційних систе-

мах; 

 методи та засоби обробки тестової, графічної та звукової інформації у 

інформаційних системах; 

 

Вміти: 

 проводити  аналіз  вимог  до  ПЗ.  Що  розробляється;   

 оцінювати трудомісткість і вибирати адекватні підходи до розробки ПЗ; 

 проектувати архітектуру ПЗ  з  використанням  засобів  візуального  мо-

делювання;   

 усвідомлено  застосовувати методики випробувань і налагодження роз-

роблюваного ПЗ;  

 проектувати компоненти архітектурного рішення 

 

Курс передбачає лекційні, практичні та лабораторні аудиторні заняття, а 

також самостійну роботу студента за межами навчального закладу. 

Загальний обсяг дисципліни – 150 годин (5 кредити ЄКТС) 

З них: 6 год лекції, 6 год практичні та семінарські заняття, 138 год самос-

тійна робота. 

Дана дисципліна є обов’язковою для вивчення. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

ДИСЦИПЛІНИ “АРХІТЕКТУРА ТА ПРОЕКТУВАННЯ ПРОГРАМНО-

ГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ” 

 

№ теми Назва змістовного модуля та теми 

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

програмна складова інформаційних технологій 

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

зою 

Тема 2 Фізичні основи представлення інформації в комп’ютерах 

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

ПЗ 

Тема 4 Багаторівнева (ієрархічна) модель сучасної інформаційної тех-

ніки 

Змістовний модуль 2. Технології проектування та виготовлення про-

грамного забезпечення, життєвий цикл ПЗ 

Тема 5 Проектування ПЗ, як галузь інформаційної діяльності людства. 

Мета, інструменти, обмеження 

Поняття архітектури ПЗ, фактори, що визначають архітектуру ПЗ  

Ресурсні обмеження на архітектурні рішення ПЗ, що проектується 

 

Тема 6 Життєвий цикл ПЗ. Технологічні засоби підтримки життєвого цик-

лу ПЗ. 

Тема 7 Визначення поняття технології 

Змістовний модуль 3. Відомі технології проектування та виготовлення ПЗ, 

їх особливості та засоби підтримки. Середовище, інфраструктура що підтри-

мує інформаційні технології проектування 

Тема 8 Структурне програмування; 

Тема 9 «Зверху - донизу» HIPO (Hierarchical Input Process Output 

Diagrams); 

Тема 10 «Знизу - догори». Модульне програмування. Технології абстра-

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

 

Тема 11 R-технологія програмування; 

Тема 12 Розшароване програмування (Інкрементне програмування); 

Тема 13 Технологія таблиць рішень; 

 Всього годин: 150 
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ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Змістовний модуль 1. Виникнення та розвиток 

комп’ютерів; програмна складова інформаційних технологій 

Тема 1 . Принципи побудови комп’ютерів, особливості, що обумов-

лені ґенезою 

Поняття архітектури комп’ютера. Принцип універсальності. 

Історія розвитку персональних комп'ютерів. Представлення інформації в 

комп’ютері. Персональний комп'ютер фірми IBM. 

Принципи фон Неймана. Головні архітектури ЕОМ. Обмеженість галу-

зей застосування персональних комп'ютерів. 

Література [1, 2]. 

Тема 2. Фізичні основи представлення інформації в комп'ютерах. 

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. Прин-

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

Література [1, 2, 3]. 

Тема 3. Проблема «семантичного розриву» та її вирішення за раху-

нок ПЗ 

Синтаксис та семантика. Витоки семантичного розриву. Принципи порі-

вняння семантичних рівнів інформаційних систем. 

Вплив семантичного розриву на загальні характеристики ЕОМ та інфо-

рмаційні технології. 

Література [3, 4, Інтернет]. 
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Тема 4. Багаторівнева (ієрархічна) модель сучасної інформаційної 

техніки  

Модель обчислювальної техніки «з відкритим кодом». Системи команд 

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

Ієрархія рівнів програмного забезпечення сучасної обчислювальної тех-

ніки. 

Література [2, 3, 4]. 

 

Змістовний модуль 2. Технології проектування та виготов-

лення програмного забезпечення. Життєвий цикл ПЗ 

Тема 5. Проектування ПЗ, як галузь інформаційної діяльності людс-

тва. Мета, інструменти, обмеження. 

Поняття архітектури ПЗ, фактори, що визначають архітектуру ПЗ. 

Ресурсні обмеження на архітектурні рішення ПЗ, що проектується. 

Література [1, 3, 4, 5]. 

Тема 6. Життєвий цикл ПЗ. Технологічні засоби підтримки життє-

вого циклу ПЗ. 

Етапи життєвого циклу програмного продукту: 

Передпроектне обстеження, зовнішнє проектування, правила організації 

діалогу, ергономічні чинники, проектування інтерфейсів користувача, проек-

тування загальної архітектури. 

Впровадження виготовленого продукту. Налагодження, тестування та 

супровід. 

Література [3, 5, 6]. 

Тема7. Визначення поняття технології у відношенні до проектуван-

ня та виготовлення програмного забезпечення 

Теоретична модель технології проектування та виготовлення інформа-

ційних продуктів. 

Технологія як сукупність правил, стандартів, засобів, методів необхід-

них і достатніх для забезпечення життєвого циклу ПЗ. 

Програмно-технологічні комплекси.  

Література [3, 4, 7]. 
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Змістовний модуль 3. Відомі технології проектування та ви-

готовлення ПЗ, їх особливості та засоби підтримки. Середовище, 

інфраструктура що підтримує нові інформаційні технології 

Тема 8. Структурне програмування 

Виникнення технології структурного програмування (первинне повідом-

лення Дейкстри - 1968 р.).  

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

рр.). 

Засоби відображення структурних операторів. 

Література [3, 4, 7]. 

Тема 9. Технологія «Зверху - донизу». HIPO (Hierarchical Input 

Process Output Diagrams) 

Теоретичне підґрунтя.  

Графічні засоби HIPO-проектування та правила їх використання. 

Література [3, 4, 5, 6]. 

Тема 10. Технологія проектування «Знизу - догори» 

Особливості, галузь застосування. Приклади. 

Модульне програмування, як технологія «знизу-догори».  

Технології абстрактних типів даних 

Об'єктно-орієнтоване програмування (ООП)  

Література [3, 4, 5, 8]. 

Тема 11. R-Технологія проектування 

Принципи графічного проектування. Ергономічні якості графічного 

представлення інформації. 

Графічна мова відображення інформаційної структури даних прикладної 

галузі. 

Графи структури даних, як основа структури програмного забезпечення, 

що проектується. 

Прийоми трансформування графу структури даних в програмний про-

дукт. 

Література [6, 9, 10]. 
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Тема 12. Розшароване програмування. Інкрементне програмування; 

Життєвий цикл програмного продукту в ітераційних технологіях про-

грамування та проектування. 

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

користання ітераційних технологій проектування.  

Література [6, 9]. 

Тема 13. Технологія таблиць рішень 

Принципи організації Технології таблиць рішень. Галузі використання 

такої технології. 

Основні виграші за рахунок використання Технології таблиць рішень. 

Література [4, 6, 7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10 

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 
1. Перелічити Принципи організації ЕОМ фон Неймана. 

2. Особливості використання двійкової системи числення. 

3. Поняття семантичного розриву та витоки семантичного розриву між 

ЕОМ та користувачем. 

4. Проілюструвати багаторівневість сучасної інформаційної техніки. 

5. Сформулювати та висвітлити мету проектування та виготовлення про-

грамних продуктів. 

6. Охарактеризувати три складові архітектури програмного продукту, що 

проектується.   

7. Охарактеризувати як позначається ресурсні обмеження на архітектурні 

рішення проектування ПЗ. 

8. Проаналізувати життєвий цикл програмного продукту, що проектується. 

9. Сформулювати обмеження технології Структурного програмування.  

10. Охарактеризувати особливості Технології таблиць рішень. 
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ВКАЗІВКИ ДО  ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 

Задачами контрольної роботи є: 

 систематизація і закріплення  теоретичних та практичних фахових знань, 

виявлення уміння студента застосовувати ці знання при вирішенні конк-

ретних наукових, технічних, економічних і виробничих задач; 

 перевірка уміння студента самостійно освоювати та використовувати 

сучасні інформаційні технології, програмно-апаратні засоби обчислюва-

льної техніки; 

 розвинення у студента навичок ведення самостійного науково-

практичного пошуку, оволодіння методикою дослідження й експериме-

нтування при вирішенні проблем і питань, поставлених на курсове прое-

ктування; 

 закріплення знань і навичок виконання графічних робіт та інших конс-

трукторських документів у відповідності до вимог і правил, встановле-

них державними стандартами, Єдиною системою конструкторської до-

кументації (ЄСКД), Єдиною системою проектної документації (ЄСПД), 

іншими чинними нормативно-технічними документами; 

Головна мета контрольної роботи – визначення рівня теоретичної та 

практичної підготовки студента з курсу „ Дискретні структури”. 

Контрольна робота сприяє розвиткові у студента творчої ініціативи і са-

мостійності в проведенні аналізу, добору й обґрунтування найбільш раціона-

льних інженерних рішень. 

Контрольна робота надає студентові таких навичок виконання виробни-

чих завдань, які допоможуть йому швидко адаптуватися до умов праці у про-

фесійному колективі. 
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 Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки в балах 

оцінці за національною шкалою та шкалою ECTS 

 

Оцінка  
в балах 

Оцінка 
за 

національною 
шкалою 

Оцінка 
за шкалою ECTS 

Оцінка Пояснення 

90-100 Відмінн
о 

A Відмінно 
(відмінне виконання лише з 

незначною кількістю помилок) 
82 – 89 Добре B Дуже добре  

(вище середнього рівня з 
кількома помилками) 

75 – 81 C Добре 
(в загальному вірне виконання з  

певною кількістю суттєвих 
помилок) 

67 – 74 Задовільно D Задовільно 
(непогано, але зі значною 

кількістю недоліків) 
60 – 66 E Достатньо 

(виконання задовольняє 
мінімальним критеріям) 

35 – 59 Незадовільно 
 
 

FX Незадовільно 
(з можливістю повторного 

складання) 
1 – 34 F 

Незадовільно 

(з обов’язковим  повторним курсом) 

Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною шкалою 

та шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної 

картки та залікової книжки студента. 

Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової книжки та 

навчальної картки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 79/Добре/С, 

68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо..  

Підсумкова рейтингова оцінка з дисципліни визначається як середньоариф-

метична оцінка з підсумкових семестрових рейтингових оцінок у балах (з цієї ди-

сципліни – за перший та другий семестри) з наступним її переведенням в оцінки 

за національною шкалою та шкалою ECTS. 



 

 

13 

 

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 не-

доліки? 

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 семантич-

ний 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 про-

ектування 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 вирі-

шує ця технологія? 

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

грами? 

36. Яким чином в технологіях проектування використовуються абстрактні 

типи даних? 

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

користовують абстрактні типи даних? 

38. Якими недоліками відрізняються технології проектування стратегії «зве-

рху-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 страте-

гію 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 ерго-

номічних 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 

процесу 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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