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1. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Дисципліна «Аналіз вимог до програмного забезпечення» належить до переліку 

варіативних навчальних дисциплін, забезпечує професійний розвиток бакалавра та 

спрямована на формування в майбутнього фахівця основних понять. спрямована на 

отримання студентом базових знань та практичних навичок з виявлення, аналізу та 

керування вимогами. Успішний досвід розробки показує, що ефективне керування вимогами 

є ключовим фактором всього процесу розробки програмного забезпечення. Вимоги 

визначають те, що повинна робити система. Тому протягом всього життєвого циклу проекту 

необхідно організувати ефективну роботу з ними. Першим кроком у цьому напрямку є 

організація зберігання всіх виявлених вимог, що обумовлює актуальність вивчення даної 

дисципліни.  
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2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 Години Креди-

ти 

С е м е с т р 

 VІ 
Всього годин за навчальним планом, 

 з них: 

90 3  90 

Аудиторні заняття, у т.ч:  38   38 

лекцій 24   24 

лабораторні роботи 14   14 

практичні заняття     

Самостійна робота, у т.ч:  52   52 
   підготовка до аудиторних занять 16   16 
   підготовка до контрольних заходів 16   16 
   виконання курсового проекту або 

роботи 

-    

   опрацювання розділів програми, які 

   не викладаються на лекціях 

20   20 

   підготовка до екзамену     
Форма підсумкового контролю  залік 

 
3. СТИСЛИЙ ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета дисципліни. Метою викладання навчальної дисципліни «Аналіз вимог до 

програмного забезпечення» є ознайомлення з теоретичним та практичним базисом 

проектування програмного забезпечення, яке відповідає функціональним та не 

функціональним вимогам, що задані замовником. 

Завдання дисципліни. Основними завданнями вивчення дисципліни «Аналіз вимог до 

програмного забезпечення» є знання про розробку та аналіз вимог, які висуваються до 

програмного продукту. Проводиться класифікація вимог, аналізуються властивості вимог, 

розглядаються методології, стандарти, нотації роботи з вимогами. Аналізуються складові 

аналізу вимог: виявлення, специфікація та документування, верифікація. Розглядається роль 

моделей, інструментальних засобів, процесів керування вимогами. 

Пререквізити дисципліни. Успішне опанування курсу «Аналіз вимог до програмного 

забезпечення» передбачає  знання та навички з курсів «Системний аналіз», «Конструювання 

програмного забезпечення». 

Постреквізити дисципліни. Вивчення дисципліни забезпечує  ознайомлення студентів 

з теоретичними основами аналізу та специфікації вимог,  навчання виконувати специфікацію 

вимог до програмного забезпечення, розуміти сучасні поняття з інженерії вимог до 

програмного забезпечення, методи аналізу, узгодження вимог, методи керування ризиками 

Методи навчання – практичний, наочний, словесний, робота з книгою. Практичних 

навичок студенти набувають на аудиторних лекційних та практичних заняттях. 

Форми навчання – аудиторна, позааудиторна, індивідуальна. 
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