
Лабораторна робота № 2 
(4 години) 

Тема: Організація розробки програмного забезпечення за допомогою онлайн-засобів 
Мета: Здобути навички організації колективної роботи з розробки програмного забезпе-

чення на основі онлайн-засобів засобів керування проектами. 

Питання до вивчення 
1. Онлай-засоби керування проектами. 
2. Організація колективного середовища. 
3. Планування та контроль за допомогою онлайн-засобів. 
 

Загальні завдання до виконання: 
1. Зареєструватися в онлайн-системі для колективної роботи, запропонованій виклада-

чем. 
2. Створити обліковий запис для кожного учасника команди розробників. 
3. Розподілити ролі учасників проекту. 
4. Налаштувати і випробувати засоби комунікації учасників. 
5. Створити навчальний проект, визначити основні задачі, спланувати роботу і розподі-

лити ресурси. 
6. Налаштувати і випробувати роботу депозиторію. 
7. Налаштувати систему опровіщення учасників про події в ситемі. 
 

Індивідуальні завдання до виконання: 
1. Дослідити одну з інших онлайн-систем для колективної роботи згідно індивідуального 

завдання. 
2. Скласти детальний опис основних функцій і можливостей обраної системи згідно схе-

ми, запропонованої в контрольних питаннях. 
 

Контрольні питання 
1. Які можливості надає обрана система для колективної співпраці? 
2. Які налаштування потрібно здійснити в системі? 
3. Як здійснюється керування командою проекту? 
4. Як здійснюється керування задачами проекту? 
5. Які таблиці, діаграми, представлення даних використовує система? 
6. Які звіти може формувати система? 
7. Які засоби комунікації між учасниками існують в системі? 
8. Як організовано депозиторій системи (диски, файли, права доступу)? 
9. Які можливості колективної роботи з документами? 
10. Чи є можливість використання зовнішніх до системи ресурсів? 
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