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1. Опис навчальної дисципліни
Найменування
показника

Галузь знань,
спеціальність,
освітня програма,
рівень вищої освіти

Кількість кредитів – 4

Галузь знань
12 «Інформаційні
технології»

Модулів – 2
Змістових модулів – 2
Індивідуальне
завдання «Розробка
вимог замовника та
вимог до ПЗ»
Загальна кількість
годин – 56 /120

Тижневих годин для
денної форми
навчання:
аудиторних – 3,5
самостійної роботи
студента – 4

Спеціальність
121 «Iнженерія
програмного
забезпечення»
Освітня програма
«Iнженерія
програмного
забезпечення»
Рівень вищої освіти:
перший
(бакалаврський)

Характеристика навчальної
дисципліни
(денна форма навчання )

Цикл професійної підготовки
(1.2. Дисципліни загальнопрофесійної підготовки)
Навчальний рік
2019/2020
Семестр
6-й
Лекції *
32 год.
Лабораторні *
24 год.
Практичні*
Самостійна робота
64 год.
Вид контролю:
модульний контроль,
іспит

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної
роботи становить: 56/64
*Аудиторне навантаження може бути зменшене або збільшене на одну
годину в залежності від розкладу занять.
2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета вивчення: виконання аналізу вимог до програмного забезпечення
для того, щоб розробляти згідно реальним потребам кліента-замовника
якістне програмне забезпечення, витримуючи плановий бюджет за плановий
термін часу.
Завдання: утворення програмного забезпечення складної системи,
відповідно потреб клієнтів-замовників, враховуючі проблеми в їхній
предметної області та утримуючі відповідну термінології споживачів.
Результати навчання: студент має
знати:
 особливості виконання вимог, згідно установленних пріоритетів;
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 засоби чіткого формулювання вимог усіх типів та категорій;
 весь перелік атрібутів вимог;
 відміну мети проекту та мети програмного продукту. Особливості
варіантів використання програмного забезпечення, згідно потреб
користувачів;
 засоби оцінки вимог, згідно з критеріями виконання,
ясності,
відсутнесті неоднозначення;
 особливості функциональних та нефункциональних вимог для систем
різноманітного призначення. Методи формулювання функциональних
та нефункциональних вимог;
 функціональні обов’язки авторів проекту;
 умови взаємодії кількості вимог, умови взаємовідношення проблем;
вміти:
 чітко формулювати вимоги всіх категоріїв та усіх типів, використуючі
різноманітни засоби;
 установлювати пріоритети реалізіції вимог;
 визначати атрибути вимог;
 виконувати аналіз мети ПЗ та варіантів використання ПЗ, згідно
потреб користувачів;
 формулювати
функциональні та нефункциональні вимог,
використуючі різноманітни засоби;
 аналізувати умови взаємодії кількості вимог, взаємовідношення
проблем;
 оцінювати
вимоги, згідно з критеріями виконання,
ясності,
відсутнесті неоднозначення;
 виконувати розробку документів різноманітного призначення;
 використовувати діаграммну техніку (UML).
Міждисциплінарні зв’язки: _ потребує базових знаннь з курсів
«Основи програмування», «Основи програмної інженерії», «Групова
динаміка і комунікації», «Людино-машина взаємодія»,
«Професійна
практика програмної інженерії».
Дисципліна потрібна для подальшого вивчення курсу «Якість та
тестування та верифікація програмного забезпечення» та виконання
дипломного проекту бакалавра.
3. Програма навчальної дисципліни
Модуль 1
Змістовий модуль 1. Процес розробки та управління вимогами до ПЗ.
Тема 1. Вступ.
Мета і призначення курса. Огляд літератури Термінологія. Потреби та
вимоги замовника. Мета проекта та мета програмного забезпечення.
Моделі процесу розробки вимог. Каскадна модель ЖЦПП.
Тема 2. Визначення системи.
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Вимога - це високорівневі узагальнені твердження про функціональні
можливості та обмеження системи; - це деталізоване математичне
формальний опис системних функцій. Вимоги предметної області. Пять
етапів аналізу проблеми. Зовнішнє проектування. Вимоги. Класифікація
вимог.
Вимоги замовника. Потреби та вимоги замовника - це уточнення
завдання, яке повинно бути виконано. Це є ітеративним процесом,
результати якого основа для формування вимог до програмного
забезпечення..
Вимоги до ПЗ. Системні вимоги. Вимоги предметної області Проектна
системна спеціфікація. Функціональні та не функціональні вимоги Засоби
запису та структури спеціфікацій і атрибутів вимог. Структурна мова.
Графічна нотація. Математичні спеціфікації.
Тема 3. Процес розробки та управління вимог до ПЗ.
Засоби аналізу здійності. Методи моделювання, формалізації та
прототипування вимог. Єтнографічний метод. Метод порівнення кількості
крапок зору. Контроль виконання вимог. Трасірування.
Глосарій. Взаємозв’язок вимог і підмоделів виробничих додатків.
Системна архітектура.
Сценарії. Прецеденти. Моделі прецедентів та архітектура ПЗ..
Показники якості моделів прецедентів.
Модульний контроль.
Модуль 2
Змістовий модуль 2. Аналіз вимог до ПЗ та критерії якості вимог.
Тема 1. Контроль атрибутів вимог .
Атрибути вимог замовника та вимог до ПЗ ( пріоритет, повнота,
необхідність та інш. ) .
Логічне проектування Засоби його виконання.
Вимоги взаємодії «користувача - ПК» (стиль, мова команд, меню, вид
вікон, формати повідомлень і інші).
Документування вимог. Умови специфікацій. Склад специфікацій.
Документ-концепція.
Управління
змінами
вимог.
Масштаб
проекту.
Проблема
масштабування.
Розробка комплексного проекту. Контроль атрибутів вимог. Функціональні
обов’язки авторів проекту.
Тема 2. Критерії якості вимог.
Дев'ять критеріїв якості вимог. Засоби атестації вимог.
Основні показники якості ПЗ. Оцінка якості ПЗ. Методики визначення
показників якісних характеристик ПЗ.
Плановий бюджет, його взаємозв'язок з плановим терміном розробки
ПЗ.
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4. Структура навчальної дисципліни
Кількість годин
Назви змістового модуля і тем
усього
1

Тема 1
Тема 2.

л.

у тому числі
п
лаб.
4
5

2
3
Модуль 1
Змістовий модуль 1.
Процес розробки та управління вимогами до ПЗ.
2
2
6
6
24

с.р.
6

12

Тема 3.
6
6
12
24
Модульний контроль
Разом за змістовим модулем 1
14
12
24
50
Усьго годин
Змістовий модуль 2. Аналіз вимог до ПЗ та критерії якості вимог.
Тема 1.
36
12
8
16
Тема 2.
29
6
6
8
54
18
12
24
Модульний контроль
Усьго годин
Індивідуальне завдання
16
16
Контрольний захід
120
32
24
64
Усьго годин
5. Теми семінарських занять
Непередбачено навчальним планом
№
п/п
1
2

Назва теми

Кількість
годин

Разом
6. Теми практичних занять
Непередбачено навчальним планом
№
п/п
1
2

Назва теми

Разом

Кількість
годин
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7. Теми лабораторних занять
№
з/п
1
2
3
4
5
6

.№
з/п
1

2
3
4
5
6

Назва теми
Розробка діаграм варіантів використання.
Специфікації та атрибути вимог замовника.
Моделі та сценарії прецедентів.
Прототипування вимог
Вимоги до програмного забезпечення.
Вимоги до інтерфейсу «замовник - ПК».
Разом

Кількість
годин
4
4
4
4
4
4
24

8. Теми самостійної роботи
Назва теми
Використання формальних засобів специфікацій
вимог. Таблиці рішення. Використання Microsoft
Projects для створення плану.
Засоби опису початкових модулів прототипів
Діаграмна техніка Росса, UML.
Розробка інформаційного зв’язку (вхід- вихід).
Аналіз вимог, які необхідні для атестації вимог.
Індивідуальне завдання
Разом

Кількість
годин
10

10
14
8
6
16
64

9. Індивідуальні завдання
Домашнє завдання « Розробка вимог замовника та вимог до програмного
забезпечення ».
10. Методи навчання
1. За джерелами придбання знань – словесні: лекція (вступна, традиційна,
проблемна, з помилками), бесіда (евристична), диспут, дискусія, робота з
друкованими та інтернет-джерелами; наочні: ілюстрація, спостереження;
практичні: вправа, лабораторна робота.
2. За характером пізнавальної діяльності тих, хто навчається –
інформаційно-репродуктивний, репродуктивний, проблемне викладання,
частково-пошуковий.
3. За логікою пізнання – індуктивний, дедуктивний, аналогій, вивідних
знань.
4. Методи перевірки й оцінки знань, умінь, навичок: спостереження, усне
опитування, контрольні роботи, програмований контроль, тестування
(традиційне та машинне).
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11. Методи контролю
1.
Опитування.
2.
Тестування.
3.
Лабораторні роботи.
4.
Модульні контрольні роботи.
5.
Індивідуальні роботи
Форма підсумкового контролю успішності навчання: іспит (письмово).
12. Критерії оцінювання та розподіл балів, які отримують студенти
12.1. Розподіл балів, які отримують студенти
оцінювання)
Складові навчальної
роботи
Робота на лекціях
Виконання і захист
лабораторних робіт
Виконання РР
Модульний контроль
Робота на лекціях
Виконання і захист
лабораторних робіт
Модульний контроль
Виконання і захист
РР
Усього за семестр

Бали за одне
заняття (завдання)

Кількість
занять
(завдань)
Змістовний модуль 1
0…0,5
7
3...5
3
5,5
0…26

1

Змістовний модуль 2
0…0,5
9
3...5
3
0…21
0…9,5

1
1

(кількісні критерії
Сумарна
кількість балів
0…3,5
9...15
0…5,5
0…26
50
0…4,5
9...15
0…21
0…9,5
50
60…100

Семестровий контроль (іспит) проводиться у разі відмови студента від
балів поточного тестування й за наявності допуску до іспиту/заліку. Під час
складання семестрового іспиту/заліку студент має можливість отримати
максимум 100 балів.
Білети для іспиту складається з таких запитань .
• Мета проекта та мета програмного забезпечення.
• Методи прототипування вимог.
• Засоби логічного проектування.
• Плановий бюджет та масштаб проекту.
• Вимоги. Класифікація вимог. Каскадна модель ЖЦПП.
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Білет для іспиту складається з трьох теоретичних питань (кожне питання
32 балів).
12.2. Якісні критерії оцінювання
Необхідний обсяг знань для одержання позитивної оцінки.
Класифікацію вимог. Особливості варіантів використання програмного
забезпечення, згідно потреб користувачів . Чітке формулювання вимог усіх
типів та категорій, весь перелік атрибутів вимог.
Особливості розробки сценаріїв та прецедентів.
Засоби логічного
проектування.
Необхідний обсяг вмінь для одержання позитивної оцінки.
Установлювати приоритети реалізіції вимог, Визначати атрибути вимог.
Формулювати функциональні та нефункциональні вимоги, використуючі
різноманітні засоби.
Оцінювати вимоги, згідно з критеріями виконання, ясності, відсутністі
неоднозначення.
Виконувати розробку документів різноманітного призначення.
Використовувати діаграммну техніку (UML).
12.3 Критерії оцінювання роботи студента протягом семестру
Приклад 1
Задовільно (60-74). Показати мінімум знань та умінь, складаючі вимоги
замовника,
функциональні та нефункциональні вимоги до ПЗ. Виконувати
аналіз мети ПЗ та варіантів використання ПЗ, згідно потреб користувачів
Захистити всі індивідуальні завдання та здати тестування.
Добре (75-89). Твердо знати мінімум, захистити всі індивідуальні завдання,
виконати ДЗ, здати тестування та поза аудиторну самостійну роботу. Оцінювати
вимоги, згідно з критеріями виконання, ясності, відсутності неоднозначення.
Установлювати пріоритети реалізації вимог
Відмінно (90-100). Здати всі контрольні точки з оцінкою «відмінно».
Досконально знати всі теми та уміти застосовувати їх для завдань будь-якого
призначення. Досконально знати всі засоби чіткого формулювання вимог усіх
типів та категорій, особливості функциональних та нефункциональних вимог
для систем різноманітного призначення. Особливості варіантів використання
програмного забезпечення, згідно потреб користувачів.
Приклад 2
Задовільно (60-74). Мати мінімум знань та умінь. Відпрацювати та
захистити всі лабораторні роботи та домашні завдання. Формулювати вимоги
окремих категорій, використуючі окремі засоби. Захистити всі індивідуальні
завдання та здати тестування
Добре (75 - 89). Твердо знать мінімум знань, виконати усі завдання.
Показати вміння виконувати та захищати всі лабораторні роботи в обумовлений
викладачем строк з обґрунтуванням рішень та заходів, які запропоновано у

10

роботах. Вміти пояснювати складні способи. Досконально використовувати
діаграммну техніку, аналізувати умови взаємодії кількості вимог.
Відмінно (90 - 100). Повно знати основній та додатковий матеріал. Знати
усі теми. Орієнтуватися у підручниках та посібниках. Досконально знати усі
засоби та методи , які використовуються для виконання всіх завдань. Знати
особливості виконання вимог, згідно установленних пріоритетів та атрибутів
вимог. Безпомилково виконувати та захищати всі лабораторні роботи в
обумовлений викладачем строк з докладним обґрунтуванням рішень та заходів,
які запропоновано у роботах.
Розподіл балів, які отримують студенти за виконання курсової проекту.
Пояснювальна
записка
до __70_

Ілюстративна
частина
до _15__

Захист роботи

Сума

до __15_

100

Шкала оцінювання: бальна і традиційна
Сума балів
90 – 100
75 – 89
60 – 74
0 – 59

Оцінка за традиційною шкалою
Іспит, диференційований залік
Залік
Відмінно
Добре
Зараховано
Задовільно
Незадовільно
Не зараховано

13. Методичне забезпечення
1.
Робоча програма дисципліни.
2.
Навчальний посібники в електронному вигляді, якій за змістом повністю
відповідають робочій програмі дисципліни.
3.
Створений комплекс комп’ютерних презентацій Power Point.
4.
Розроблений комплекс питань для опитування студентів.
5.
Розроблені питання та тести для підсумкового контролю успішності
навчання.
6.
Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт, також
рекомендації для самостійної підготовки.
7.
Методичні вказівки для виконання курсових проектів.
8.
Приклади розв’язування типових задач чи виконання типових
лабораторних робіт .
9.
Тематики індивідуальних завдань.
10. Каталог інформаційних ресурсів.
11. Розроблені ілюстративні матеріали ( таблиці та рисунки).
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14. Рекомендована література
Базова
1. Конорев Б.М., Пудовкина Л.Ф., Сироджа И.Б., Федорович О.Е.
Нормативная база программной инженерии в разработке систем с
интенсивным использованием программного обеспечения: Учеб.пособие. –
Х.: Нац. аэрокосмический ун-т ”Харьк. авиац. ин-т,” 2001.– 162 с.
2. Соммервилл, Иан. Инженерия программного обеспечения, 6-е издание: пер.
с англ. – М.: издательский дом «Вильямс», 2012.–624с.: ил. – Парал. Тит.
Англ.
3. Microsoft Corporaition. Принципы проектирования и разработки
программного обеспечения. Учебный курс MCSD. Пер. с англ. – М.:
издательский дом «Русская редакция». 2014. – 606с. Ил.
Допоміжна
1. Орлов С.А. Технология разработки
Учебник.– СПб.: Питер.2013.-464 с.

программного

15. Інформаційні ресурси
student://2019-2020//6факультет//3курс//Анализ//Уч.пос.pdf
student://2019-2020//6факультет//3курс//АнТр-30-08-19.doc

обеспечения.

