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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Навчальну програму навчальної дисципліни «Технології програмування» розроблено на основі
«Методичних вказівок до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм
дисциплін», введених в дію розпорядженням № 37/роз від 16.06.2015 р.
Дана дисципліна, розглядаючи сучасні методи об’єктно-орієнтованого і компонентного програмування та CASE-технології (Computer-Aided Software Engineering) проектування програмного
забезпечення, є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що доповнюють профіль фахівця у
сфері систем та мереж зв’язку.
Метою викладання дисципліни є формування знань та вмінь з технологій проектування програмних продуктів і програмування сучасних телекомунікаційних систем і мереж (ТКСМ), навичок
їхнього практичного застосування при розв’язку практичних задач у сфері інженерії ТКСМ.
Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:
• систематизація та розширення знань про технології програмування сучасних ТКСМ;
• засвоєння алгоритмів функціонування програмних засобів сучасних ТКСМ;
• оволодіння навичками налаштування, експлуатації програмних засобів сучасних ТКСМ;
• оволодіння навичками виявлення та усунення типових несправностей програмних засобів сучасних
ТКСМ.
У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент має набути такі компетентності:
знати:
• призначення, класифікацію, архітектуру програмних засобів сучасних ТКСМ;
• алгоритми функціонування програмних засобів сучасних ТКСМ;
• функції програмних засобів сучасних ТКСМ;
• типові несправності програмних засобів сучасних ТКСМ, а також методи їхнього виявлення та
усунення,
вміти самостійно:
• вибирати програмні засоби сучасних ТКСМ;
• налаштовувати програмні засоби сучасних ТКСМ;
• експлуатувати програмні засоби сучасних ТКСМ;
• виявляти та усувати типові несправності програмних засобів сучасних ТКСМ.
Навчальний матеріал дисципліни «Технології програмування» структурований за модульним
принципом і складається з одного навчального модуля: № 1 «Технології програмування», що є
логічно завершеною, самостійною, цілісною частиною навчального плану, засвоєння якої
передбачає проведення модульної контрольної роботи та аналіз результатів її виконання.
Навчальна дисципліна «Технології програмування» базується на знаннях таких дисциплін:
«Вища математика», «Фізика», «Основи інформаційно-комунікаційних технологій», «Сигнали та
процеси в телекомунікаційних системах», «Теорія електрозв’язку», «Теорія передачі інформації та
кодування». Знання та вміння, отримані студентом при вивченні даної навчальної дисципліни,
використовуються при паралельному вивченні таких дисциплін, як «Багатоканальні системи
передачі», «Основи радіомовлення та телебачення», «Системи мобільного зв’язку».
2. ЗМİСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛİНИ
Модуль № 1 «Технології програмування»
Тема 2.1.1. Принципи розробки програмних продуктів. Проблеми проектування складних програмних
продуктів у сфері телекомунікацій. Поняття технології програмування. Життєвий цикл програмного
забезпечення. Етапи життєвого циклу програмного забезпечення (стандарт İSO/İEC12207). Моделі та
процеси життєвого циклу. Якість програмних продуктів. Боротьба зі складністю програмних продуктів.
Тема 2.1.2. Парадигми програмування. Основні концепції типізованих мов програмування: вирази,
лексеми, константи, типи, змінні, оператори, сфера дій декларацій, правила видимості змінних, локальні
та глобальні змінні, процедури та функції, структуровані типи даних, трансляція та інтерпретація мов
програмування. Низхідне проектування програм. Структуроване програмування: лінійне, процедурне,
модульне. Абстракція даних. Об’єктно-орієнтоване, компонентне програмування. Мови програмування у
сфері телекомунікацій.
Тема 2.1.3. Об’єктно-орієнтоване програмування та UML. Об’єктно-орієнтоване програмування.
Клас. İнтерфейс. Типи і класи реалізації. Параметризовані класи (шаблони). Об’єкт. Взаємозв’язки об’єктів,
класів. Введення до уніфікованої мови моделювання UML (Unified Modeling Language). Статичні та
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динамічні моделі. Зображення взаємодії, зображення у вигляді кінцевого автомата, зображення діяльності,
фізичне зображення. Статичне зображення моделі: класифікатори, відношення, асоціації, узагальнення,
успадкування, реалізація, обмеження. Діаграми класів в UML.
Тема 2.1.4. Компонентні об’єкти і компонентна технологія програмування. Платформа компонентноорієнтованого програмування COM (Component Object Model). Технологія клієнт/сервер. Розробка класів
інтерфейсів. İнтерфейси İUnknown, İClassFactory, İDispatch. Технологія створення ехе- та dll-серверів.
Контейнери та елементи управління ActiveX.
Тема 2.1.5. Зовнішній опис програмного продукту. Поняття та призначення зовнішнього опису
програмного продукту. Визначення вимог користувача до програмного продукту. Специфікація якості
програмного продукту. Функціональна специфікація програмного продукту. Методи специфікації
семантики функцій: метод таблиць рішень, операційна семантика, денотаційна семантика, аксіоматична
семантика. Мови специфікацій.
Тема 2.1.6. Архітектура програмного продукту. Класи архітектур програмних продуктів. Метод
декомпозиції програмних продуктів. Технологія діаграм програмних продуктів HİPO (Hierarchical İnput
Process Output). Розробка структури програми. Методи розробки структури програми та контроль її
правильності. Розробка програмного модуля. Структурне програмування. Покрокова деталізація.
Контроль програмного модуля. Метод головного програміста. Програмні засоби тестування.
Тема 2.1.7. Управління програмними проектами. Принципи організації і схема проектування;
роль і місце інструментальних засобів; системи керування базами даних: структура, маніпуляція,
цілісність даних. İнструментальні засоби проектування концептуальної моделі даних. Управління програмними проектами: управління групою розробників; планування графіка проекту; методи оцінювання програмного продукту, аналіз ризиків; забезпечення якості; управління конфігурацією програмного продукту.
Тема 2.1.8. Функціональність і надійність програмного продукту. Функціональність і надійність
програмного продукту. Забезпечення точності, автономності, стійкості, захищеності програмного
продукту. Забезпечення ефективності, мобільності, якості.
Тема 2.1.9. Документування програмних засобів. Види документації, що створюється та використовується під час розробки програмних продуктів: технічне завдання, технічний, робочий проекти.
Документація користувача. Документація із супроводження програмного продукту.
Тема 2.1.10. CASE-технологія розробки програмних продуктів. CASE-технологія та її можливості.
Концептуальні основи CASE-технології. Характеристика сучасних CASE-засобів. Класифікація CASEзасобів. Огляд сучасних CASE-засобів і сфера їх застосування у телекомунікаціях. Проектування діаграм
потоків даних, контекстних діаграм, діаграм “сутність-зв’язок”, діаграм переходів станів, структурних
карт.
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