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Перелік компетентностей 
та результатів навчання 

В результаті вивчення дисципліни студент 
повинен набути наступні загальні 
компетентності: 
ЗК-1. Здатність до абстрактного мислення, 
аналізу та синтезу. 
ЗК-2. Здатність застосовувати знання у 
практичних ситуаціях. 
ЗК-3. Здатність спілкуватися державною мовою 
як усно, так і письмово. 
ЗК-5. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 
знаннями. 
ЗК-7. Здатність працювати в команді. 
 В результаті вивчення дисципліни студент 
повинен набути наступні спеціальні 
компетентності: 
СК-3. Здатність розробляти архітектури, модулі 
та компоненти програмних систем. 
СК-8. Здатність застосовувати і розвивати 
фундаментальні і міждисциплінарні знання для 
успішного розв’язання завдань інженерії 
програмного забезпечення. 
СК-13. Здатність обґрунтовано обирати та 
освоювати інструментарій з розробки та 
супроводження програмного забезпечення. 
СК-14. Здатність до алгоритмічного та 
логічного мислення. 
Після опанування дисципліни повинні бути 
досягнуті наступні очікуванні результати 
навчання: 
ПР-3. Знати основні процеси, фази та ітерації 
життєвого циклу програмного забезпечення. 
ПР-6. Уміння вибирати та використовувати 
відповідну задачі методологію створення 
програмного забезпечення. 
ПР-13. Знати і застосовувати методи розробки 
алгоритмів, конструювання програмного 
забезпечення та структур даних і знань. 
ПР-16. Мати навички командної розробки, 



погодження, оформлення і випуску всіх видів 
програмної документації. 
 

Опис дисципліни 
Попередні умови, 
необхідні для 

вивчення дисципліни 

Основи програмування 
Об’єктно-орієнтоване програмування 
Аналіз вимог до програмного забезпечення 

Основні теми 
дисципліни 

1. Основні поняття теорії побудови трансляторів. 
Фази компіляції їх взаємозв’язок. 
2. Методи та засоби розробки лексичного 
аналізатору 
3. Методи та засоби розробки синтаксичного 
аналізатору 
– Синтаксичний аналіз на основі LL(1) граматики. 
– Синтаксичний аналіз на основі LR(1) граматики. 
– Синтаксичний аналіз контекстних умов. 
– Граматики ван Вайнгаарда. 
– Програмні граматики 
4. Методи локалізації та усунення помилок. 
5. Генерація кодів 
6. Оптимізація коду 
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