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Курс та семестр, у 

якому можливе 

(планується) вивчення 

дисципліни 

бакалавр 3курс, 1 семестр 

Факультети, студентам 

яких пропонується 

вивчити дисципліну 

Комп’ютерних технологій і систем 

Перелік 

компетентностей та 

відповідних результатів 

навчання, що 

забезпечує дисципліна 

 

- Здатність ідентифікувати, класифікувати та 

формулювати вимоги до програмного забезпечення. 

- Здатність обґрунтовано обирати та освоювати 

інструментарій з розробки та супроводження програмного 

забезпечення. 

Надання студентам необхідного рівня знань та вмінь, 

необхідних для обрання вихідних даних для проектування, 

керуючись формальними методами опису вимог та 

моделювання, проектування та розробки людино-

машинного інтерфейсу, мотивованого обрання мови 

програмування та технології розробки. 
Опис дисципліни 

Попередні умови, 

необхідні для вивчення 

дисципліни 

Аналіз вимог до програмного забезпечення, Групова 

динаміка і комунікація, Архітектура і проектування 

програмних засобів, Основи програмної інженерії 

Максимальна кількість 

студентів, які можуть 

одночасно навчатися 

75 чоловік 

Теми аудиторних 

занять та самостійної 

роботи 

16 годин лекцій, 16 годин лабораторних занять. 

Основні теми лекцій: 

- Поняття інтерфейсу користувача, принципи проектування і 

моделі інтерфейсів.  

- Проектування і прототипування інтерфейсу користувача. 

- Використання кольору і звуку в інтерфейсах. 

- Засоби підтримки користувача. 

- Тестування придатності. 

Основні теми лабораторних занять. 

- Збір і аналіз даних, побудова концептуальної моделі. 

- Проектування інтерфейсу користувача. 

- Оцінка якості проекту і тестування придатності. 
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2. Раскин Д. Интерфейс: новые направления в 
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