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Тип дисципліни – вибіркова.
Викладач – Супруненко Оксана Олександрівна, кандидат технічних наук,
доцент.
Мова вивчення – українська.
Форми організації освітнього процесу – лекції, лабораторні заняття,
мініпроект, виконуваний у малій групі; самостійна робота; індивідуальні творчі
завдання.
Заплановані результати навчання: У результаті вивчення дисципліни
студент повинен:
 знати види вимог до ПЗ, властивості вимог, шляхи виявлення вимог,
основні способи і методи інженерії вимог до ПЗ;
 вміти застосувати відповідні способи і методи виявлення та аналізу
вимог з врахуванням нормативно-правових й інших обмежень;
 вміти моделювати ключові аспекти розроблюваних програмних систем
на початкових етапах проектування ПЗ, застосувати прототипи при
формуванні та аналізі вимог до ПЗ;
 вміти застосовувати діаграми уніфікованої мови моделювання UML 2.0
при опрацюванні вимог з використанням сучасних інструментальних
програмних засобів;
 вміти повторно використовувати раніше розроблені проектні рішення;
 вміти проводити реалізацію початкових етапів програмного проекту за
гнучкою технологією Scrum на основі розробки мініпроекту
програмного продукту у малих групах;
 вміти складати та модифікувати специфікацію вимог до ПЗ під час
виконання програмного проекту, аргументовано пояснити отримане
рішення;
 вміти отримати належний результат та здійснити його перевірку в
рамках обмеженого часу та з дотриманням професійної етики;
 розуміти переваги і недоліки використовуваних технологій формування
та аналізу вимог до ПЗ, напрямки їх розвитку.

Компетентності студента:
 здатність аналізувати проблему, яка викликала потребу у створенні
програмного продукту;
 спроможність визначити особливості майбутнього програмного
продукту та змоделювати його функціонування у конкретному
програмно-апаратному оточенні;
 здатність формувати модель предметної області, виявляти та
аналізувати вимоги до програмного забезпечення, створювати на основі
отриманих результатів специфікацію вимог до ПЗ
 здатність проводити валідацію та верифікацію вимог до ПЗ,
використовуючи відповідні інструментальні засоби;
 вміння будувати моделі елементів програмних систем та деталізувати їх
з використанням відповідного інструментального забезпечення;
 здатність критично оцінювати результати формування вимог до ПЗ та
за потреби пропонувати вимоги на забезпечення потреб замовника;
 навичка до самоперевірки перед демонстрацією результатів роботи;
 навички мовної комунікації при роботі у мільтидисциплінарній команді
за технологією Scrum, при формуванні та представленні специфікації
вимог до ПЗ;
 уміння навчатися (дистанційне чи змішане навчання) новим фаховим
вмінням, що обумовлені стрімким розвитком технологій розробки ПЗ.
Змістові модулі (перелік тем):
Змістовий модуль 1. Визначення вимог до програмного забезпечення.
Тема 1.1. Аналіз проблеми в основі програмного проекту. Життєвий цикл
розробки ПЗ. Вимоги до програмного забезпечення, джерела вимог. Роль вимог у
плануванні програмних проектів.
Тема 1.2. Класифікація вимог до ПЗ. Властивості вимог. Користувацькі вимоги.
Функціональні й нефункціональні вимоги. Прототипування.
Тема 1.3. Методи виявлення та опрацювання вимог у технологіях МSF, RUP,
ICONIX, Agile (XP, Scrum, Lean, FDD, Kanban).
Тема 1.4. Документування вимог до ПЗ. Програмні засоби роботи з вимогами.
Перевірка вимог. Змінення та модифікація вимог під час виконання програмного
проекту.
Тема 1.5. Моделі розробки ПЗ. Вплив аналізу вимог до ПЗ на ітеративні цикли
розробки програмного проекту. Управління рішеннями.
Змістовий модуль 2. Основи візуального моделювання
та аналізу програмних систем
Тема 2.1. Уніфікована мова моделювання UML 2.0. Три групи діаграм
моделювання програмних систем. Програмні продукти для моделювання основних
складових ПЗ. Шаблони проектування.
Тема 2.2. Проектування, орієнтоване на користувача. Аналіз та коректування
користувацьких вимог. Користувацькі інтерфейси. Діаграми поведінки. Реалізація
підсистем, діаграми структури.

Тема 2.3. Функціональні вимоги до ПЗ та обмеження. Засоби детального
конструювання програмного забезпечення. Діаграми взаємодії.
Змістовий модуль 3. Інженерія вимог до програмного забезпеченн.
Тема 3.1. Інженерія вимог. Нормативи та стандарти. Специфікація вимог до
програмного забезпечення (SRS). Глосарій у забезпеченні однозначності вимог ПЗ.
Тема 3.2. Валідація та верифікація вимог. Змінення та модифікація вимог до ПЗ у
процесі його розробки. Керування пріоритетами. Керування вимогами.
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