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Опанування дисципліни спрямовано на вивчення основних етапів 
життєвого циклу програмного забезпечення: аналізу предметної області, 
формулювання вимог, проєктування, конструювання, верифікації і 
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1. Галіцин В.К., Сидоренко Ю.Т., Потапенко С.Д.Технологія 

програмування і створення програмних продуктів: Навч. посіб. — К.: 
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Інформаційні ресурси в Інтернет 
1. Cisco Systems, Inc. [Електронний ресурс] / Офіційний сайт компанії 

Cisco Systems - Режим доступу : http://cisco.com 
2. Відео лекції «Introduction to Software Engineering» [Електронний ресурс] 
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Обсяг курсу Загальний обсяг: 150 годин. Аудиторних занять: 64 год., з них 32 год. лек-
цій та 32 год. лабораторних робіт. Самостійної роботи: 86 год. 

Очікувані 
результати 
навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент має набути таких 
компетентностей:  
знати:  
˗ основні моделі ЖЦ програмних засобів, 
˗ сучасні методології розробки, умови їх застосування, 
˗ правила документування текстів програм та іменування змінних і 

об’єктів, 
˗ основні моделі та методи проектування архітектури ПЗ, патерни та 

шаблони проектування, 
˗ засоби автоматизації розробки програмних продуктів; 
 вміти:  

˗ вибирати стратегії для планування життєвого циклу системи; 
˗ визначати організаційну, економічну, технічну та операційну 

здійсненність проекту; 
˗ реалізовувати та тестувати компоненти програмного забезпечення; 
˗ аналізувати вимоги замовника до програмних продуктів. 
 
Опанування дисципліни забезпечує набуття таких компетентностей: ЗК 1, 
ЗК 2, ЗК 4, ЗК 5, ФК 2,  ФК 3, ФК 9, ФК 10, ФК 11, ФК 12  та програмних 
результатів навчання: ПРН 4, ПРН 6, ПРН 14, ПРН 22, ПРН 27, ПРН 32, 
ПРН 34, ПРН 35, ПРН 46, ПРН 49, ПРН 52. 

Ключові слова Програмний продукт (ПП), програмне забезпечення (ПЗ), життєвий цикл 
ПП, моделі життєвого циклу, стандарти: ISO/IEC 12207, управління 
вимогами, метрики, якість ПЗ, якість, надійність, тестування, захист, 
супровід, моделювання (IDЕF, UML-діаграми), SWEBOK 

Формат курсу Очний  
Проведення лекцій, лабораторних робіт і консультацій. 

Теми  Кількість годин 

Лекції Лаб. роб. 

Змістовий модуль 1. Загальні питання та методи технології створення  
програмних продуктів 

Тема 1. Базові поняття створення програмних продуктів 2 2 

Тема 2. Схематичне уявлення та сутність моделей 
життєвого циклу програмного забезпечення 

2 4 

Тема 3. Класифікація та сутність процесів розроблення 
програмного забезпечення.  

2 2 

Тема 4. Міжнародні та національні стандарти розробки 
складних програмних продуктів 

2 - 

Тема 5. Методології розробки ПЗ (RUP, MSF, XP, 
DSDM, RAD). 

2 - 

Тема 6. Архітектура ПЗ, стандарти опису архітектури 
ПЗ. 

2 2 

Змістовий модуль 2. Реалізація, тестування та супровід ПЗ 

Тема 7.. Аналіз вимог замовника до ПЗ 2 2 



Тема 8. Поняття і складові якості та захищеності 
програмного забезпечення 

2 2 

Тема 9. Метрики якості програмного забезпечення  2 2 

Тема 10. Моделі якості та надійності  2 4 

Тема 11. Рефакторинг програмного забезпечення, його 
основні методи 

2 - 

Тема 12. Верифікація, валідація та тестування 2 2 

Тема 13. Технології тестування програмного 
забезпечення  

2 4 

Тема 14. Випробування і супровід програмних 
продуктів 

2 4 

Тема 15. Політика інформаційної безпеки під час 
розробки програмного продукту 

2 2 

Тема 16. Модулі захисту програмного продукту від 
несанкціонованого використання 

2  

Разом 32 32 

Підсумковий 
контроль, 
форма 

Залік у кінці 6 семестру 

Навчальні ме-
тоди та техніки, 
які будуть ви-
користовува-

тися під час 
викладання 
курсу 

Презентації, лекції 
Модульний контроль. 
Кейс-проект розробки ПП 
Лабораторні роботи. 

Необхідне 
обладнання 

Комп’ютери, комп’ютерні системи та мережі. Інтернет ресурси. 

Критерії оці-

нювання (ок-
ремо для кож-
ного виду нав-
чальної діяль-
ності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за 
наступним співвідношенням:  
• модульний контроль, тестування, усне опитування: 100% семестрової 
оцінки; максимальна кількість балів 100: 12 практичних робіт (60 балів), 
кейс-проект (20 балів), модульний тест (20 балів). 
Підсумкова максимальна кількість балів 100. 
Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх 
оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на 
використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в 
роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої 
академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недобро-
чесності в письмовій роботі студента є підставою для її незарахуванння 
викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману. 
Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі 
студенти відвідають усі лекції та практичні зайняття курсу. Студенти 
повинні інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У 
будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися термінів виз-
начених для виконання всіх видів письмових робіт та індивідуальних 
завдань, передбачених курсом. 
Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, 
буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі 
третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої 
літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 
Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані при поточному 
тестуванні, самостійній роботі та бали підсумкового тестування. При цьому 
обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність студента 
під час практичного заняття; недопустимість пропусків та запізнень на 
заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мо-



більними пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; 
списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 
Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до  
зіліку. 

1. Назвіть базові процеси, без реалізації яких не може обійтися жодна 
технологія розроблення програмного продукту. 

2. Поясніть мету та зміст розробки специфікації програмного продукту. 
3. Поясніть мету та зміст проектування та реалізації програмного 

продукту. 
4. Поясніть мету та зміст еволюції програмного продукту. 
5. В чому полягає структура життєвого циклу програмного продукту 

відповідно до стандарту ISO / IEC 12207? 
6. Назвіть стадії життєвого циклу програмного продукту. 
7. Назвіть фундаментальні базові процеси, без реалізації яких не може 

обійтися жодна технологія розробки програмного продукту. 
8. Назвіть основні переваги застосування каскадної моделі життєвого 

циклу програмного продукту. 
9. Назвіть основні недоліки застосування каскадної моделі життєвого 

циклу програмного продукту. 
10. Назвіть основні переваги застосування спіральної моделі життєвого 

циклу програмного продукту. 
11. Дайте перелік процесів життєвого циклу стандарту і назвіть їх 

призначення. 
12. Проведіть порівняльне оцінювання моделі процесів життєвого циклу 

стандарту 12207 і областей-процесів ядра знань SWEBOK. 
13. Охарактеризуйте циклічний характер розробки програмного продукту. 
14. Які поняття включає предмет технології розробки програмного 

забезпечення згідно RUP? 
15. Дайте перелік діаграм мови моделювання UML. 
16. Визначте процес розроблення ПС за допомогою UML. 
17. Для яких цілей розроблено метод MSF? Назвіть основні моделі MSF. 
18. Поясніть процес роботи з вимогами (Requirements Process). 
19. Поясніть суть відносин, за допомогою яких будуються поняття: 

узагальнення, декомпозиція, абстракція, асоціація. 
20. У чому полягає принцип приховування інформації? 
21. Визначте концепцію моделі сценаріїв для збору вимог. 
22. Дайте пояснення для нотації діаграми сценаріїв і базових відносин у 

них. 
23. Назвіть основні типи об'єкти моделі.  
24. Наведіть завдання трасування вимог. 
25. Розкажіть про принципи взаємин між замовником і розкрийте зміст 

поняття "якість ПП". 
26. Назвіть і поясніть основні критерії якості ПП. 
27. Назвіть мінімальний набір вимог до управління якістю. 
28. Назвіть основні аспекти та рівні моделі якості ПЗ. 
29. Визначте характеристики якості ПЗ і їх призначення. 
30. Які методи використовуються при визначенні показників якості? 
31. Визначте метрики програмного продукту та їх складові. 
32. Які стандарти в області якості ПЗ існують? 
33. Назвіть основні цілі та завдання системи управління якістю. У чому 

сутність інженерії якості? 
34. Назвіть зміст класифікації моделей надійності. 
35. Визначте типи моделей надійності та їх базис. Які дані необхідні для 

оцінювання надійності ПЗ? 
36. Розкрийте зміст та сутність процесу реалізації модулів. 
37. Що розуміється під процесом управління конфігурацією ПЗ? Наведіть 

основні завдання управління конфігурацією. 



38. Дайте загальну характеристику понять ідентифікації, урахування 
статусу. 

39. Поясніть вплив причини "інтерфейс користувача, що включає всі 
можливі комбінації дій користувача і його переміщень по програмі, є 
складним для повного тестування". 

40. Наведіть і поясніть принцип прийняття рішень на підставі критерію 
Вальда. 

41. Наведіть і поясніть принцип прийняття рішень на підставі критерію 
Севіджа. 

42. Наведіть і поясніть принцип прийняття рішень на підставі критерію 
Гурвіца. 

43. Поясніть основні принципи тестування: динамічність, завершеність, 
вибір, очікувана поведінка. 

44. Назвіть методи планування тестування. Назвіть шляхи подальшого 
розвитку методів та засобів тестування. 

45. У чому полягає багаторівнева модель якості програмного 
забезпечення? 

46. Назвіть складові якості програмного забезпечення. 
47. Вкажіть хто з членів групи тестування відповідає за розробку тестових 

специфікацій та аналіз результатів тестування? 
48. Вкажіть, хто з членів групи тестування відповідає за організацію 

процесу тестування? 
49. Який з критеріїв тестування вказується в описі вимог до програмного 

продукту? 
50. У чому полягає особливість тестування на основі специфікацій та 

сценаріїв? 
51. Охарактеризуйте класи еквівалентності і граничні умови. 
52. У чому полягає тестування функціональності? 
53. У чому полягає тестування переходів між станами? 
54. У чому полягає тестування випробування навантажень? 
55. Розкрийте сутність та методи супроводу програмних систем. 
56. Поясніть організацію процесу супроводу. Назвіть методи супроводу. 
57. Назвіть види діяльності, які передбачає етап експлуатації і 

супроводження. 
58. Поясніть принципи управління супроводом програмних систем. 
59. Поясніть сутність та призначення метрик супроводу та їх 

використання. 
60. Назвіть завдання та основні технології супроводу ПП.  

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завер-
шенню курсу. 

 

 


