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ВСТУП 

Виконання магістерської роботи є окремим етапом навчального 

процесу. Магістрант має можливість продемонструвати всі свої знання 

та навички в процесі вирішення досить складної проблеми у сфері інже-

нерії програмного забезпечення. Ця робота виконується під керівницт-

вом досвідченого викладача за сприяння всього викладацького складу 

профільної кафедри й університету. 

Оновлений закон «Про вищу освіту» та вимоги Міністерства освіти 

і науки України значною мірою змінили концепцію процесу навчання в 

магістратурі. Наголос зроблено на двох складових: якості та доброчес-

ності. Основним показником якісної освіти магістра є його спромож-

ність до вирішення нестандартних інноваційних задач в умовах 

невизначеності із застосуванням наукового підходу. 

Посібник починається з визначення програмної інженерії як науко-

вої дисципліни, в основу якої покладено принципи інформатики та ма-

тематики. Крім того, з цими головними принципами пов’язані такі 

питання, як індивідуальні навички, професійна діяльність, командна ро-

бота тощо.  

Як правило, виконання магістерської роботи передбачає розробку 

відповідних програмних засобів. У посібнику розглядається порядок ро-

зробки, зміст та формат відповідної програмної документації: технічно-

го завдання, керівництва користувача, керівництва програміста, 

керівництва системного програміста та інших документів. 

У посібнику надаються всі необхідні настанови зі змісту та оформ-

лення пояснювальної записки до магістерської роботи та програмної 

документації. Основна увага приділена ключовим елементам роботи, 

наведено вимоги до них, а також вдалі та невдалі приклади їх викладан-
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ня з коментарями та зауваженнями. Окремо розглянуто вимоги стандар-

тів до кваліфікаційної роботи, її структури та оформлення. Розібрано 

структурні складові пояснювальної записки та технічної документації. 

Сподіваємось, що посібник буде корисним як для магістрантів, так і 

для керівників дипломного проектування, викладачів дисциплін, що 

входять до програми підготовки магістрів. 

Автори висловлюють подяку студенту Чайці Роману за виконану 

підготовчу роботу та аспіранту Куроп’ятник Олені Сергіївні за поглиб-

лений аналіз викладених матеріалів. 
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1. Основні положення 

1.1. Програмна інженерія як наукова дисципліна 

Програмне забезпечення (ПЗ) відіграє важливу роль практично в 

усіх аспектах повсякденного життя: освіті, транспорті, промисловості, 

медицині, державному управлінні, банківській справі та фінансах, сіль-

ському господарстві та індустрії розваг. Однак, незважаючи на успіхи в 

розвитку галузі, досягнення адекватної вартості, термінів розробки та 

якості програмних продуктів є серйозною проблемою. Існує безліч при-

чин її виникнення, серед яких такі: 

 програмні продукти є найскладнішими системами, які створю-

ються людиною, і програмне забезпечення за самою природою має низ-

ку істотних і невід'ємних властивостей (зокрема, складність, 

невидимість і змінність), які ускладнюють роботу; 

 методи й процеси розробки програмного забезпечення, які ефек-

тивно працюють для однієї людини або для невеликої команди в разі 

розробки програм помірних розмірів, погано масштабуються для розро-

бки великих і складних систем; 

 швидкість зміни комп'ютерних і програмних технологій створює 

потребу в нових і еволюціонуючих програмних продуктах. Очікування 

користувачів і конкурентна боротьба, що виникають у таких умовах, іс-

тотно ускладнюють можливість випускати якісне програмне забезпе-

чення в прийнятні терміни. 

Уявлення про програмну інженерію як наукову дисципліну міс-

тить аспекти якості, керування та економіки, а також знання й застосу-

вання на практиці цих принципів і дисциплін. У зв'язку з цим доречним 
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буде таке визначення програмної інженерії як дисципліни: програмна 

інженерія є такою формою інженерії, яка застосовує принципи інфор-

матики (computer science) і математики для отримання рентабельних 

рішень у сфері програмного забезпечення. Тож особлива увага приділя-

ється аналізу та оцінці, специфікації, проектуванню та еволюції програ-

много забезпечення. Крім того, у рамки цієї дисципліни потрапляють 

питання, пов'язані з керуванням і якістю, новизною і творчістю, станда-

ртами, індивідуальними навичками й командною роботою, а також 

професійною діяльністю, які відіграють життєво важливу роль у про-

грамній інженерії. 

Існує набір характеристик, які є загальними для всіх інженерних 

дисциплін. Він істотно повпливав і на розвиток програмної інженерії: 

 інженерна діяльність базується на прийнятті  рішень шляхом ре-

тельного оцінювання альтернатив і вибору в кожній точці прийняття 

рішення підходу, що оптимально відповідає розв’язуваній задачі з ура-

хуванням існуючого контексту. Вибір підходу здійснюється в процесі 

аналізу альтернатив, під час якого ретельно зіставляються можливі ви-

трати й очікуваний прибуток; 

 в інженерній діяльності використовують вимірювані кількісні ха-

рактеристики, вдосконалюють і уточнюють існуючі методи вимірювань 

і в разі потреби видають наближені рішення на основі досвіду й емпіри-

чних даних; 

 в інженерній діяльності надають особливого значення викорис-

танню чітко організованого процесу в ході здійснення проекту й розу-

міють важливість питань ефективної організації роботи, зокрема й 

 командної; 
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 інженерна діяльність містить найширший спектр завдань, почи-

наючи з досліджень, розробки, проектування, виробництва, тестування, 

впровадження, експлуатації й керування й закінчуючи продажами, кон-

сультуванням і навчанням; 

 інженери в процесі виконання своїх обов'язків широко викорис-

товують інструментальні засоби. Тому вибір і застосування відповідних 

засобів є вкрай важливим питанням; 

 інженери повторно використовують результати проектування й 

проектні артефакти. 

На дослідження й практику у сфері програмної інженерії впливають 

як її становлення як інженерної дисципліни, так і її базування на інфор-

матиці. Необхідно зауважити, що одночасно зі значною схожістю між 

програмною та традиційною інженерією між ними існують і деякі від-

мінності: 

 основою програмної інженерії є інформатика, а не природничі 

науки; 

 концентрація на абстрактних та логічних об'єктах замість конкре-

тних та фізичних артефактів;  

 відсутність загальних способів встановлення вимог до програм-

ного забезпечення;  

 відсутність «виробничої» фази в традиційному промисловому  

сенсі; 

 супровід програмного забезпечення здебільшого пов'язаний з 

триваючою розробкою або еволюцією, а не з традиційним фізичним 

зносом. 

Саме ці характеристики й зумовлюють вибір напрямку та теми на-

укового дослідження. 
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1.2. Вимоги стандартів до кваліфікаційної роботи та  

компетентності магістра з програмної інженерії  

Проект стандарту вищої освіти МОН України [1] (станом на 

01.09.2018) визначає такі вимоги до кваліфікаційної роботи магістра з 

програмної інженерії:  

 кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання комплексного 

науково-практичного завдання у прогресуючих напрямах інженерії про-

грамного забезпечення; 

 запозичення в пояснювальній записці та розробленому програм-

ному забезпеченні не повинні перевищувати рівня, встановленого від-

повідним закладом вищої освіти (ЗВО), та мають бути перевірені на 

наявність плагіату; 

 кваліфікаційна робота або її реферат має бути оприлюднена (-ні) 

згідно з вимогами ЗВО в електронному інформаційному просторі. 

Стандарт передбачає наявність у магістра інтегральної, загальних 

та фахових компетентностей.  

Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні задачі 

й проблеми інженерії програмного забезпечення, що передбачає прове-

дення досліджень з елементами наукової новизни та/або здійснення ін-

новацій в умовах невизначеності вимог. 

Загальні компетентності: 

 здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

 здатність спілкуватися іноземною мовою як усно, так і письмово; 

 здатність проведення теоретичних та прикладних досліджень на 

відповідному рівні; 

  здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети, пра-

цювати в команді співробітників; 
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 здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної ді-

яльності); 

 здатність удосконалювати свої навички на основі аналізу попере-

днього досвіду. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

 здатність аналізувати предметні області, формувати, аналізувати 

та моделювати вимоги до програмного забезпечення; 

 здатність ідентифікувати, класифікувати та описувати проектні 

завдання, знаходити раціональні методи й підходи до їх розв’язання; 

 здатність проектувати програмне забезпечення, включаючи про-

ведення моделювання його архітектури, поведінки та процесів функціо-

нування окремих підсистем і модулів; 

 здатність розвивати й реалізовувати нові конкурентоспроможні 

ідеї в інженерії програмного забезпечення; 

 здатність оцінювати ступінь обґрунтованості застосування спе-

цифікацій, стандартів, правил і рекомендацій у професійній галузі та 

дотримуватися їх при реалізації процесів життєвого циклу програмного 

забезпечення; 

 здатність ефективно керувати фінансовими, людськими, техніч-

ними та іншими проектними ресурсами; 

 здатність систематизувати професійні знання щодо створення й 

супроводу програмного забезпечення; 

 здатність розробляти й координувати процеси, фази та ітерації 

життєвого циклу програмних систем на основі застосування відповід-

них моделей, методів та технологій розробки програмного забезпечен-

ня; 
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 здатність забезпечувати дотримання вимог щодо якості програм-

ного забезпечення; 

 вміння планувати і проводити наукові дослідження, готувати ре-

зультати наукових робіт з інженерії програмного забезпечення до опри-

люднення. 

Вказані компетентності повинні бути максимально відображені в 

пояснювальній записці та виявлені в процесі підготовки та захисту магі-

стерської роботи. 

Стандарт університету визначає [2], що дипломна робота на здобут-

тя другого, магістерського рівня вищої освіти (ОР) повинна показати:  

 спеціальну підготовку випускника; 

 уміння вирішувати професійні завдання інноваційного характеру:  

 ставити проблеми й обґрунтовувати їхню актуальність;  

 формулювати мету й завдання дослідження; 

 розробляти логіко-структурну схему роботи; 

 працювати з літературними та іншими джерелами інформації; 

 виконувати науково-дослідну роботу; 

 уміння глибоко аналізувати й оцінювати різні аспекти діяльності 

з урахуванням світового досвіду;  

 уміння всебічно обґрунтовувати власні узагальнення, висновки й 

пропозиції.  

1.3. Визначення теми кваліфікаційної роботи 

Тема кваліфікаційної роботи має відображати суть і спосіб 

розв’язання комплексного науково-практичного завдання інженерії про-

грамного забезпечення. 
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Перелік тем кваліфікаційних робіт повинна розробити випускова 

кафедра до початку першого року навчання в магістратурі. Студент має 

право запропонувати на розгляд випускової кафедри власну тему квалі-

фікаційної роботи. 

Кваліфікаційна робота може бути комплексною (кафедральною, 

міжкафедральною, міжуніверситетською) і виконуватися декількома 

студентами. Для комплексних робіт призначається головний керівник і 

керівники частин (складових теми). 

Тематика кваліфікаційної роботи магістра повинна бути безпосере-

дньо пов’язана з об’єктом діяльності фахівця магістерського освітнього 

рівня. Редакція назви теми повинна бути конкретною й містити проце-

дуру діяльності та продукт, що має бути отриманим. 

Формулюючи завдання до вибраної випускником теми, слід вихо-

дити з умов виробничого завдання магістра – інноваційна діяльність за 

складним алгоритмом, що містить процедуру конструювання нових рі-

шень. 

За складністю завдання кваліфікаційної роботи мають бути адеква-

тними рівню вищої освіти «магістр» та кваліфікації, що здобувається. 

Тему кваліфікаційної роботи із вказівкою прізвища студента та ке-

рівника затверджує ректор. Терміни затвердження на здобуття ступеня 

вищої освіти «магістр» – вересень/жовтень першого року навчання. 

Завдання та запитання до розділу 1 

1. Охарактиризуйте програмну інженерію як форму загальної інженерії. 

2. Назвіть загальні характеристики всіх інженерних дисциплін. 

3. Які відмінності програмної інженерії від традиційної інженерії? 
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4. Назвіть вимоги до кваліфікаційної роботи магістра з програмної ін-

женерії, визначені стандартом МОН України. 

5. Що таке інтегральна компетентність магістра? 

6. Назвіть загальні компетентності магістра.  

7. Назвіть фахові (предметні) компетентності магістра. 

8. Що має відображати тема кваліфікаційної роботи магістра? 

9. Хто складає теми кваліфікаційних робіт та які терміни їх затверджен-

ня? 
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Додаток Г  

Приклад реферату до магістерської роботи 

Об’єктом цього дослідження є використання гібридного методу для 

оцінювання граничного часу виконання програм, орієнтованих на опера-

ційні системи реального часу. 

Предметом дослідження є вплив динамічних характеристик програмно-

го середовища операційних систем на час виконання програм і застосов-

ність гібридного методу для отримання безпечної оцінки граничного часу 

виконання програм. 

Метою роботи є визначення рівня впливу програмного середовища опе-

раційних систем реального часу на час виконання програм і перевірка засто-

совності гібридного методу для оцінки найгіршого часу виконання програм. 

Методи дослідження: порівняння граничних часових оцінок, отриманих 

статичним і гібридним методами і аналіз рівня відхилення теоретичного 

часу від фактичного на тестовій вибірці програм. 

Результати та їх новизна: дослідження робить внесок у визначення 

практичної застосовності гібридного методу для часової оцінки задач реа-

льного часу. Результати дослідження дозволяють зробити висновки щодо 

можливості використання гібридного методу для отримання безпечної 

оцінки граничного часу. 

Пояснювальна записка складається зі вступу, 5 розділів, висновків, біб-

ліографічного списку та 2 додатків: 

 у вступі описується сутність розробки, її актуальність. Складаєть-

ся із 5 сторінок; 

 у першому розділі висвітлено аналіз сучасного стану дослідження 

проблеми за  науковими літературними джерелами також проаналізовано 

сучасний стану програмно-апаратного забезпечення. Складається з 19 

сторінок; 

 у другому розділі надано обґрунтування експериментального ме-

тоду дослідження. Складається з 22 сторінок; 

 у третьому розділі представлене проектування й розробка інстру-

ментального забезпечення для дослідження. Складається з 28 сторінок; 

 у четвертому розділі описано виконані дослідження. Складається з 

21 сторінки; 

 у п‘ятому розділі розкриті питання охорона та безпеки праці. 

Складається з 15 сторінок; 

 додатки містять технічне завдання й робочий проект. 

Таблиць – 28, рисунків – 18, бібліографія – 70 джерел. 

Ключові слова: система реального часу, гібридний метод, показники 

якості, безпечна оцінка, граничний час. 
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Додаток Д  

Приклади оформлення бібліографічного списку 

Приклади оформлення бібліографічного  

опису в списку джерел згідно з вимогами ДСТУ 7.1-2006 

Характери-

стика дже-

рела 

Приклад оформлення 

Книги  

одного, 

двох або 

трьох  

авторів 

1. Кірпа, Г. М. Інтеграція залізничного транспорту України у європейську 

транспортну систему [Текст] : монографія / Г. М. Кірпа. – Дніпропет-

ровськ : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. 

В. Лазаряна, 2003. – 267 с. 

2.Бондарев, Н. А. Контактная сеть [Текст] : учеб. для техникумов / 

Н. А. Бондарев, В. Е. Чекулаев. – Москва : Маршрут, 2006. – 590 с.  

3. Мескон, М. Х. Основы менеджмента [Текст] /  

М. Х. Мескон , М. Альберт, Ф. Хедоури. – Москва : Дело, 1993. – 702 с. 

Книги  
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авторів 

Бухгалтерський облік основної діяльності залізниць України [Текст] : під-

руч. для вузів / Б. О. Шумляєв, Е. І. Рябий, В. І. Дзюба, А. Я. Ніколайчук. – 

Дніпропетровськ : Оксамит-Текс, 2004. – 424 с. 

Книги 
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більше ав-

торів 

Перевозка экспортно-импортных грузов. Организация логистических сис-

тем [Текст] / А. В. Кириченко, В. А. Кононенко, Е. А. Королева [и др.] ; 

под общ. ред. А. В. Кириченко. –  2-е изд., доп. и перераб. – Санкт-

Петербург : Питер, 2004. – 506 с. 

Книги під 

 назвою 

Экономика железнодорожного транспорта [Текст] : учеб. для вузов / под 

ред. Н. П. Терешиной. – Москва : Маршрут, 2001. – 600 с. 

Багатотом-

ні видання 

в цілому 

Фінансові послуги України [Текст] : енциклопед. довід. : у 6 т. / 

І. О. Мітюков, В. Т. Александров, О. І. Ворона, С. М. Недбаєва ; гол. рец. 

А. Ф. Павленко. – Київ : Укрбланковидав, 2001. – 6 т. 

Окремі 

 томи 

Довідник залізничника [Текст]. У 8 кн. Кн. 4. Охорона праці / 

Д. В. Зеркалов, В. С. Остапенко, М. В. Дорошенко та ін. ; за ред. 

Д. В. Зеркалова. – Київ : Основа, 2005. – 637 с. 

Законодав-

чі докумен-

ти 

Конституція України : офіц. текст : [прийнята на п’ятій сесії Верховної Ра-

ди України 28 червня 1996 р. із змінами, внесеними Законом України від 8 

груд. 2004 р. : станом на 1 січ. 2006 р.]. – Київ : Мін-во юстиції України, 

2006. – 124 с. 

Томи періо-

дичних ви-

дань, що 

продовжу-

ються 

Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного тра-

нспорту ім. акад. В. Лазаряна / гол. ред. О. М. Пшінько. – Дніпропетровськ 

: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2009. 

–  Вип. 27. – 262 с. 

Серійні 

 видання 

Новиков, В. М. Транспортное право (железнодорожный транспорт) [Текст] 

: учеб. для вузов / В. М. Новиков. – Москва : УМЦ по обр. на ж.-д. тр-те, 

2007. – 358 с. – (Высшее проф. образование). 

Корсунов, А. Р. Технологія електромагнітної активізації тканинних струк-
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