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І СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни  Проектний практикум 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
Сумський державний університет 

Повна назва структурного підрозділу  

 Індустріально-педагогічний технікум Конотопського 

Інституту Сумського державного університету, циклова 

комісія математичних та комп’ютерних дисциплін 

дисциплін 

Розробник(и) 

Викладач Індустріально-педагогічного технікуму 

Конотопського Інституту Сумського державного 

університету, циклова комісія математичних та 

комп’ютерних дисциплін дисциплін     Осадчий А.С.  

Рівень вищої освіти 
Початковий рівень (короткий цикл), НРК України - 5 

рівень, FQ-EНEA –  початковий цикл,   EQF-LLL -5 рівень 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 
13 тижнів  протягом 8 семестру 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг навчальної дисципліни становить  2,5 кредити 

ЄКТС, 75 годин, з яких 39 годин становить контактна 

робота з викладачем (25 годин лекцій, 14годин 

лабораторних занять),  36 годин становить самостійна 

робота. 

Мова(и) викладання Українська 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 
Вибіркова навчальна дисципліна для освітньої програми 

«Розробка програмного забезпечення»  

Передумови для вивчення 

дисципліни 

Необхідні знання з: «Основи програмування», 

«Об’єктно-орієнтоване програмування», «Конструювання 

програмного забезпечення» 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні  

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

     Метою навчальної дисципліни є набуття чіткого розуміння про методи і засоби створення 

програмного проекту на всіх етапах життєвого циклу та їх взаємозв`язок, можливості практично 

застосовувати їх в проектуванні програмного забезпечення. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Розділ 1. Основи аналізу та вимоги до проектного практикуму 

Тема 1. Роль командної роботи у створенні прикладного програмного забезпечення.. 

Організація роботи в команді.  

Література: [1] с. 18-20 



 

 

 

Тема 2. Знайомство з методологією Microsoft Solution Framework (MSF), основні 

компоненти і принципи методології, дисципліна управління проектом MSF . Дисципліни 

управління ризиками і готовністю в методології MSF. 

Моделі процесів і команди методології MSF.Основні компоненти Visual Studio Team System 

(VSTS), формування програмно - апаратної середовища для установки VSTS  

Література: [1] с. 5-18 

 

 Лабораторне заняття №1 Основні функції та методи роботи з MS Project, освоєння 

робочого місця менеджера проекту  

Лабораторне заняття №2 Складання технічного завдання для веб-проекту  

 

Тема 3. SharePoint Services і його роль в реалізації проекту, як сполучної ланки між 

членами команди. SharePoint Services як засіб об'єднання команди  

 

Розділ 2. Проектування систем. Архітектура програмного забезпечення 

 

Тема 4. Робоче місце архітектора проекту, основні функції і можливості, зв'язок з 

розробниками проекту. 

Література: [1] с. 52-65 

 

Лабораторне заняття №3.   Інсталяція сервера командної роботи (Windows 2003, MS SQL, 

VS TFS, Framework 2.0, 3.0, SharePoint Services, VSTS, MS Project).Інсталяція робочого місця 

архітектора проекту, основні функції і можливості, створення архітектури проекту згідно з 

технічним завданням на проект  

 

Тема 5. Робоче місце розробника, основні функції та інструментарій. Зв'язок з 

менеджером і архітектором проекту. 

 Література: [1] с. 52-65 

  

Лабораторне заняття №4.   Інсталяція робочого місця розробника проекту, розробка 

фрагментів проекту  

 

Тема 6. Робоче місце тестера проекту, основні функції тестера і набір 

інструментальних засобів тестування, методи тестування, стадії тестування, зв'язок з 

розробником, архітектором і менеджером проекту. 

Література: [1] с. 73-86 

  

Лабораторне заняття №5.   Інсталяція робочого місця тестера проекту, основні функції і 

можливості, тестування фрагментів проекту  

Лабораторне заняття №6.   Комплексне тестування і налагодження проекту  

 

Тема 7. Організація взаємодії між членами команди, методи підбору членів команди 

в студентському середовищі. 

 

Тема 8. Вирішення конфліктних ситуацій при реалізації проекту  

Література: [2] с. 282-306 

 Лабораторне заняття №7.   Оформлення документації по проекту  

 

 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

РН1. 

Знати специфікації вимог користувачів до програмного забезпечення, 

проектувати компоненти архітектури програмного продукту, застосовувати та 

створювати компоненти багаторазового використання. 



 

 

РН2. 
Застосовувати набуті знання для здійснення професійної діяльності при розробці, 

налагодженні та експлуатації програмного забезпечення. 

РН3. 
Використовувати сучасні технології програмування для реалізації різних методів 

проектування. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

ПРН 13 

Проектувати компоненти архітектурного рішення, використовуючи відповідні 

програмні засоби на підставі сучасних уявлень про структуру та архітектуру 

програмного забезпечення, методи проектування програмного забезпечення моделювати 

різні аспекти системи, для якої створюється програмного забезпечення, використовуючи 

відповідні програмні засоби, розробляти алгоритми та структури даних для програмних 

продуктів 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Модуль 1 

 

Розділ 1. Основи аналізу та вимоги до проектного практикуму 

 

Тема 1. Роль командної роботи у створенні прикладного програмного забезпечення. 

Л1. Роль командної роботи у створенні прикладного програмного забезпечення.. 

Організація роботи в команді.  

Література: [1] с. 18-20 

 

Тема 2. Знайомство з методологією Microsoft Solution Framework 

Л2. Знайомство з методологією Microsoft Solution Framework (MSF), основні компоненти і 

принципи методології, дисципліна управління проектом MSF . Дисципліни управління ризиками і 

готовністю в методології MSF. 

            Л3. Моделі процесів і команди методології MSF. 

            Л4. Основні компоненти Visual Studio Team System (VSTS), формування програмно - 

апаратної середовища для установки VSTS  

Література: [1] с. 5-18 

 

ЛЗ. №1 Основні функції та методи роботи з MS Project, освоєння робочого місця 

менеджера проекту  

ЛЗ.  №2 Складання технічного завдання для веб-проекту  

 

Тема 3. SharePoint Services і його роль в реалізації проекту, як сполучної ланки між 

членами команди. 

Л5. SharePoint Services і його роль в реалізації проекту, як сполучної ланки між членами 

команди. SharePoint Services як засіб об'єднання команди  

 

Модуль 2 

 

Розділ 2. Проектування систем. Архітектура програмного забезпечення 

 

Тема 4. Робоче місце архітектора проекту 

Л6. Робоче місце архітектора проекту, основні функції і можливості, зв'язок з 

розробниками проекту. 

Література: [1] с. 52-65 

ЛЗ. №3.   Інсталяція сервера командної роботи (Windows 2003, MS SQL, VS TFS, 

Framework 2.0, 3.0, SharePoint Services, VSTS, MS Project).Інсталяція робочого місця архітектора 



 

 

проекту, основні функції і можливості, створення архітектури проекту згідно з технічним 

завданням на проект  

 

Тема 5. Робоче місце розробника 

Л7. Робоче місце розробника, основні функції та інструментарій. 

Л8. Зв'язок з менеджером і архітектором проекту. 

 Література: [1] с. 52-65 

 ЛЗ. №4.   Інсталяція робочого місця розробника проекту, розробка фрагментів проекту 

 

 Тема 6. Робоче місце тестера проекту 

Л9. Робоче місце тестера проекту, основні функції тестера і набір інструментальних 

засобів тестування.  

Л10. Методи тестування, стадії тестування, зв'язок з розробником, архітектором і 

менеджером проекту. 

Література: [1] с. 73-86 

 ЛЗ №5.   Інсталяція робочого місця тестера проекту, основні функції і можливості, 

тестування фрагментів проекту  

ЛЗ №6.   Комплексне тестування і налагодження проекту  

 

Тема 7. Організація взаємодії між членами команди, методи підбору членів команди 

в студентському середовищі. 

Л11. Організація взаємодії між членами команди, методи підбору членів команди в 

студентському середовищі. 

 

Тема 8. Вирішення конфліктних ситуацій при реалізації проекту 

 Л12. Вирішення конфліктних ситуацій при реалізації проекту  

Література: [2] с. 282-306 

 ЛЗ. №7.   Оформлення документації по проекту  

7.2 Види навчальної діяльності                       

НД 1.  Підготовка до лекції.  

НД 2.  Тестування в LMS MOODLE.  

НД 3.  Виконання лабораторних робіт.  

8.   Методи викладання та  навчання           

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН 1.  Інтерактивні лекції.  

МН 2.  Проблемні лекції.  

МН 3.  Лабораторні заняття.  

МН 4.  Проблемно-пошукові методи навчання.  

МН 5.  Мобільне навчання (m-learning).  

МН 6.  Змішане навчання (blended-learning)  

МН 7. Демонстрація. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Контроль навчальної роботи студента і оцінювання здійснюються за 4-бальною (традиційною) 

шкалою: 



 

 

Оцінка Рівень Визначення 

5 (відмінно)  високий   відмінне виконання лише з незначною кількістю 

помилок; студент здійснює евристичний пошук, 

використовує знання для розв’язання завдань та 

проблемних ситуацій, які характеризуються 

певною невизначеністю умов  

4 (добре)  достатній   вище середнього рівня з кількома помилками; 

використовує знання у практичній діяльності 

при розв’язуванні типових ситуацій  

3 (задовільно)  середній   виконання задовольняє мінімальні критерії; 

студент відтворює знання, передбачені даною 

програмою  

2 (незадовільно)  початковий   виконання не задовольняє мінімальні 

критерії;можливе повторне складання  

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені такі методи поточного формативного оцінювання: опитування та 

усні коментарі викладача за його результатами, настанови викладача в процесі виконання  

завдань при виконанні лабораторних робіт, перевірка та оцінювання письмових звітів (або 

презентацій) за результатами виконання лабораторних робіт (ЛР). 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Методи оцінювання: 

М 1.  Опитування.  

М 2.  Перевірка письмових робіт, тестів. 

М 3.  Тестування в СMS MOODLE.  

М 4.  Перевірка виконання лабораторної робити (виконання, презентація, захист, обговорення). 

Оцінка студента формується таким чином: 1. звіт за результатами виконання лабораторних 

робіт (виконання, презентація, захист) 2. підсумковий модульний контроль (ПМК) у кожному 

модульному циклі (форма підсумкового контролю – залік, що проводиться у письмовій формі за 

тестовими технологіями). Захист лабораторної роботи є комплексним і включає захист 

теоретичного матеріалу згідно теми роботи, захист базового та індивідуальних завдань за даною 

темою.  

Форма підсумкового контролю: 8семестр – залік. 

10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни проектний практикум 

10.1 Засоби навчання 

Навчальний процес потребує використання мультимедійного 

обладнання (МО) для проведення лекційних занять та 

комп’ютерний клас (КК) для лабораторних занять. 

ЗН 1.  Мультимедіа  

ЗН 2.  Програмне забезпечення (для підтримки дистанційного 

навчання, онлайн опитування)  

ЗН 3.  Комп’ютери, комп’ютерні системи та мережі  

 



 

 

 

10.2 Інформаційне та навчально- методичне забезпечення 

Основна 

література 

1. Проектний практикум Програмування Пасєка, М. С. Проектний 

практикум : конспект лекцій / М. С. Пасєка. - Івано-Франківськ : 

ІФНТУНГ, 2016. - 90 с.  

2. С.А. Орлов. Технологии разработки программного обеспечения: 

Учебник для вузов. 3-є изд. / С. А. Орлов. — СПб.: Питер, 2004. — 527 

с: ил. 

3. Лаврищева Є.М. , Петрухін В.А. Методи та засоби інженерії 

програмного забезпечення. - Підручник,  Москва, 2006. - 304 с. 

4. Липаєв В.В.Програмна інженерія. Методологічні основи. М.: - Теис, 

2006. - 608с.  

5.      Соммервилл, Іан. Інженерія програмного забезпечення.  

Пров. з англ.Видавничий дім "Вільямі", 2002. - 624 с. 

6. Брауде Е.Технологія розробки програмного забезпечення. СПб.: Пітер, 

2004. -655 с 

  

Допоміжна 

література 

1.  Глинський Я.М., Анохін В.Є., Ряжська В.А. C++ Builder. 

Навч.посібн. Львів: СПД Глинський, 2006. – 192с. 

2. Карл В. Вігерс Розробка вимог до програмного забезпечення 

 М.: ВТД "Російська Редакція" 2004. 576 с. 

3. Зубкова Т.М.  Технологія розробки програмного забезпечення: 

Навчальний посібник. - Оренбург: ГОУ ОДУ, 2004. - 101 с  

 

Іформаційні 

ресурси в 

Інтернеті 

https://tiacher.org.ua/ 

 



 

 

ІІ ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

з/п 
Тема 

Загальний 

обсяг,  

годин 

Лекції,  

годин 

Практичні 

заняття,  

годин 

Лабораторні 

заняття, 

годин 

Самостійне 

опрацювання 

матеріалу 

(СРС),  

годин 

Індивідуальні 

завдання,  

годин  

(із обсягу 

СРС)  

Денна форма навчання                                       

8 семестр 

Модуль 1 

Розділ 1. Основи аналізу та вимоги до проектного практикуму 

1 
Роль командної роботи у створенні прикладного програмного 

забезпечення.. Організація роботи в команді. 
5 2   3  

2 

Знайомство з методологією Microsoft Solution Framework 

(MSF), основні компоненти і принципи методології, 

дисципліна управління проектом MSF . Дисципліни управління 

ризиками і готовністю в методології MSF. 

5 2   3  

3 Моделі процесів і команди методології MSF. 7 2  2 3  

4 

Основні компоненти Visual Studio Team System (VSTS), 

формування програмно - апаратної середовища для установки 

VSTS 

8 2  2 4  

5 

SharePoint Services і його роль в реалізації проекту, як 

сполучної ланки між членами команди. SharePoint Services як 

засіб об'єднання команди. 

5 2   3  

 Разом за модулем 1 30 10  4 16  

Модуль 2 

Розділ 2. Проектування систем. Архітектура програмного забезпечення 

 

6 

Робоче місце архітектора проекту, основні функції і 

можливості, зв'язок з розробниками проекту. 

 

6 2  2 2  

 

7 

 

Робоче місце розробника, основні функції та інструментарій. 

 

4 

 

2 
  

 

2 
 

8 Зв'язок з менеджером і архітектором проекту. 7 2  2 3  



 

 

9 
Робоче місце тестера проекту, основні функції тестера і набір 

інструментальних засобів тестування.  
5 2   3  

10 
Методи тестування, стадії тестування, зв'язок з розробником, 

архітектором і менеджером проекту. 
9 2  4 3  

11 
Організація взаємодії між членами команди, методи підбору 

членів команди в студентському середовищі. 
6 2   4  

12  Вирішення конфліктних ситуацій при реалізації проекту  8 3  2 3  

 Разом за модулем 2 45 15  10 20  

 Разом за семестр 75 25  14 36  



 

Додаток 1  

Узгодження результатів навчання з методами викладання, навчання та оцінювання 

Програмні 

компетентності /  

результати 

навчання 

Результат 

навчання за 

дисципліною 

Види навчальних 

занять  

Види навчальної 

діяльності 

Методи, 

технології 

викладання і 

навчання 

Засоби навчання 

Методи та  

критерії  

оцінювання  

 ПРН13 РН1. 
Л1.,Л2.,Л3.,Л4.,ЛЗ

1.,ЛЗ2., 
НД 1., НД 2., НД 3. 

МН 1., МН 2., МН 

3., МН 4., МН5., 

МН 6., МН 7. 

ЗН 1, ЗН 2, ЗН 3 М 1,М 2, М 3, М 4. 

ФК 7, ПРН13 РН2. 
Л5., Л6., Л7., Л8., 

ЛЗ3., Л4З. 
НД 1., НД 2., НД 3. 

МН 1., МН 2., МН 

3., МН 4., МН5., 

МН 6., МН 7. 

ЗН 1, ЗН 2, ЗН 3 М 1,М 2, М 3, М 4. 

ФК 7 РН3. 

Л9., Л10., Л11., 

Л12., ЛЗ5., ЛЗ6., 

ЛЗ7. 

НД 1., НД 2., НД 3. 

МН 1., МН 2., МН 

3., МН 4., МН5., 

МН 6., МН 7. 

ЗН 1, ЗН 2, ЗН 3 М 1,М 2, М 3, М 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


