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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Сучасні інформаційні технології передбачають широке використання 

новітніх підходів до організації проектів створення програмних продуктів, як 

основного засобу менеджменту програмних проектів. 

Мета дисципліни «Якість програмного забезпечення та тестування» 

полягає у вивченні студентами напрямку «Комп’ютерні науки» головних 

принципів підбору персоналу, організації роботи, розподілу функцій та 

написання технічних завдань для створення сучасного та конкурентоздатного 

програмного продукту. 

Програма розрахована на спеціалістів з напрямку «Комп’ютерні 

науки», які володіють, в рамках відповідних навчальних курсів, знаннями з 

дисциплін: «Основи програмування та алгоритмічні мови», «Об’єктно-

орієнтовне програмування та організація баз даних та знань». 

 Завданнями вивчення дисципліни є оволодіння студентами методами 

тестування, верифікації і валідації; вивчення студентами підходів до 

створення звітності по проблемах при розробці програмного забезпечення; 

ознайомлення студентів з інструментальними засобами контролю якості.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

• поняття якості 

• стандарти якості програмного забезпечення 

• підходи до забезпечення та контролю якості 

• методи та види тестування програмного забезпечення 

• автоматизовані засоби тестування 

вміти:  

• аналізувати процес розробки програмного забезпечення з метою 

оцінки якості;  

• здійснювати ефективні і кваліфіковані інспекції; 
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• проектувати і реалізовувати плани з комплексного тестування;  

• застосовувати різноманітні методи тестування ефективно і 

кваліфіковано  

• використовувати засоби автоматизованого тестування 

 
 



 5 

ІНДИВІДУАЛЬНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНА РОБОТА 
 

Індивідуально-консультативна робота з дисципліни «Якість 

програмного забезпечення та тестування» організовуються та здійснюється у 

формі консультацій на кафедрі комп’ютерних інформаційних систем і 

технологій у відповідності до затвердженого графіку консультацій (одна 

консультація на два тижні).  

На консультаціях студентам надаються пояснення з виконання 

самостійної роботи, підготовки до практичних занять, перевірка та захист 

завдань, винесених на поточний контроль тощо. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
дисципліни «Якість програмного забезпечення та тестування» 

№ Назва розділу, теми курсу 

 Змістовий модуль 1. Основи Архітектури та проектування 

програмного забезпечення  

1.  Місце КПЗ в життєвому циклі програмної системи 

2.  Фундаментальні складові Якість програмного забезпечення та 
тестування комп’ютерних систем і мереж 

3.  Мінімізація складності 

4.  Очікування змін 

5.  Конструювання з можливістю перевірки 

6.  Стандарти у конструюванні 

7.  Високоякісне кодування 

8.  Правила написання якісного коду. Рівень класів 

9.  Принципи використання змінних 

10.  Структурне програмування 

 Змістовий модуль 2. Удосконалення програмного забезпечення 

11.  Рефакторинг 

12.  Еволюція програми 

13.  Поняття рефакторингу 

14.  Ознаки необхідності застосування рефакторингу 

15.  Рівні рефакторингу 

16.  Безпечний рефакторинг 

17.  Стратегії рефакторингу 

18.  Якість конструювання 

19.  Тестування коду розробником 

20.  TDD (Test-Driven Development) 

21.  Переваги, які надає TDD 

22.  Фреймворк JUnit 

 Разом годин: 120 
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ЗМІСТ 

ДИСЦИПЛІНИ «ЯКІСТЬ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА 
ТЕСТУВАННЯ» 

 

Змістовий модуль 1. Основи Архітектури та проектування 
програмного забезпечення  

Тема 1. Місце КПЗ в життєвому циклі програмної системи 
Складові частини розробки ПЗ. Місце конструювання при побудові ПЗ. 

Область знань "Якість програмного забезпечення та 
тестування комп»ютерних систем і мереж". Задачі, що 
виникають в процесі розробки ПЗ, пов’язані з конструюванням. 

Література: [2], [4], [8], [12]. 
 

Тема 2. Фундаментальні складові Якість програмного забезпечення та 
тестування комп»ютерних систем і мереж 

Мінімізація складності. Очікування змін. Конструювання з можливістю 
перевірки. Стандарти у конструюванні. 

Література: [2], [4], [6], [10]. 
 

Тема 3. Мінімізація складності 
Зменшення складності у конструюванні програмного забезпечення. 

Мінімізація складності за рахунок слідування стандартам. Використання 
низки специфічних технік кодування і підтримкою практик, спрямованих на 
забезпечення якості в конструюванні. 

Література: [2]. 
 

Тема 4. Очікування змін 
Стрімка мінливість програмних систем. Причини мінливості. Прив’язка 

програмних систем до технологічних процесів. Порядок змін програмних 
систем, у відповідності до змін процесів. 

Література: [4] 
 

Тема 5. Конструювання з можливістю перевірки 
Огляд, оцінка коду (code review). Модульне тестування (unit-testing). 

Структурування коду для і спільно з застосуванням автоматизованих засобів 
тестування (automated testing). Обмежене застосування складних або важких 
для розуміння мовних структур 

Література: [6] 
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Тема 6. Стандарти у конструюванні 
Комунікаційні методи. Мови програмування і відповідні стилі 

кодування. Платформи. Інструменти. 
Література: [7], [9], [11] 

 

Тема 7. Високоякісне кодування 
Можливість приховування реалізації. Більш висока інформативність 

інтерфейсу. Легкість оптимізації коду. Легкість читання і зрозумілість коду. 
Обмеження області використання даних рамками одного класу. Можливість 
роботи з сутностями реального світу, а не низькорівневими деталями 
реалізації. 

Література: [21] 
 

Тема 8. Правила написання якісного коду. Рівень класів 
Вираження в інтерфейсі класу узгоджений рівень абстракції. Надання 

методі разом з протилежними до них методами. Перенесення сторонньої 
інформацію в інші класи. Розгляд абстракції і зв’язності разом. 

Література: [10], [12], [21]. 
 

Тема 9. Принципи використання змінних 
Грамотне оголошення змінних. Принципи ініціалізації змінних. 

Одиничність мети кожної змінної. Принципи вибору імен змінних.  
Література: [12], [14], [23]. 

 

Тема 10. Структурне програмування 
Суть структурного програмування. Призначення структурного 

програмування. Керуючі структури. Складність керуючої логіки. 
Література: [13], [15], [24]. 

 

Змістовий модуль 2. Удосконалення програмного забезпечення  

Тема 11. Рефакторинг 
Частота зміни коду у ході роботи над проектом. Зміни коду у 

відповідності до змін системи. Правила еволюції програмного коду у ході 
проекту. 

Література: [5], [10], [27]. 
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Тема 12. Еволюція програми 
Фактори еволюції. Покращення якості коду у ході еволюції. Правила 

внесення змін на тій чи іншій стадії еволюції. 
Література: [5], [10], [27]. 
 

Тема 13. Поняття рефакторингу 
Основні правила еволюції програмного коду. Правила Мартіна 

Фаулера. 
Література: [5], [10], [27]. 
 

Тема 14. Ознаки необхідності застосування рефакторингу 
Дублювання коду. Покращення занадто довгого коду. Покращення 

некоректних імен методів. Покращення недостатнього рівня абстракції. 
Література: [5], [10], [27]. 

Тема 15. Рівні рефакторингу 
Рефакторинги рівня даних. Рефакторинги рівня операторів. 

Рефакторинги рівня методів. Рефакторинги рівня реалізації класу. 
Рефакторинги рівня інтерфейсу класу. Рефакторинги рівня системи 

Література: [5], [10], [27]. 
 

Тема 16. Безпечний рефакторинг 
Збереження початкового коду. Обмеження об’єму окремих видів 

рефакторингу. Виконання окремих видів рефакторингу по одному за раз. 
Складання списку дій, які програміст збирається виконати. Складання і 
підтримка списку видів рефакторингу, які потрібно виконати пізніше. Часте 
створення контрольних точок. Використання попереджень компілятора. 
Виконання регресивного тестування. Створення додаткових тестів. 
Виконання оглядів змін. Зміна підходу в залежності від ризикованості 
рефакторингу. 

Література: [5], [10], [27]. 
 

Тема 17. Стратегії рефакторингу 
Виконувати рефакторинг при створенні нових методів. Виконувати 

рефакторинг при створенні нових класів. Виконувати рефакторинг при 
виправленні дефектів. Виконувати рефакторинг модулів, в яких велика 
ймовірність виникнення помилок. Виконувати рефакторинг складних 
модулів. При супроводженні програми покращувати фрагменти, які 
доводиться виправляти. Визначити інтерфейс між акуратним і поганим 
кодом та перенести поганий код на інший бік цього інтерфейсу. 
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Література: [5], [10], [27]. 
 

Тема 18. Якість конструювання 
Тестування коду розробником. TDD (Test-Driven Development). 

Переваги, які надає TDD. Фреймворк JUnit. 
Література: [21]. 
 

Тема 19. Тестування коду розробником 
Unit-тестування. Компонентне тестування. Інтеграційне тестування. 

Регресійне тестування. Системне тестування.  
Література: [21]. 

 

Тема 20. TDD (Test-Driven Development) 
Написання тесту для визначення поведінки програмної одиниці. 

Створення програмної одиниці якомога простішими засобами так, щоб вона 
пройшла тест. Здійснення рефакторингу коду, для покращення якості. 
Тестування після кожної зміни. 

Література: [21]. 
 

Тема 21. Переваги, які надає TDD 
Спрощена, інкрементна розробка. Можливість постійного регресійного 

тестування. Покращена комунікація і централізація знань. Покращене 
розуміння вимог до програми, і, відповідно, покращений дизайн програми. 
Покращена інкапсуляція і модульність. Зменшення складності за рахунок не 
внесення надлишкового коду. 

Література: [21]. 
 

Тема 22. Фреймворк JUnit 
Анотації. Методи. Приклади застосування методів. 
Література: [21]. 
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ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 
 

Лабораторне заняття – це організаційна форма навчального заняття, на 

якому студенти під керівництвом викладача формують уміння й навички з 

практичного застосування основних теоретичних положень навчальної 

дисципліни шляхом виконання завдань до лабораторних робіт. Лабораторні 

заняття з дисципліни «Якість програмного забезпечення та тестування» 

проводяться в спеціально обладнаній навчальній аудиторії з використанням 

комп'ютерного устаткування пристосованого до начального процесу. 

За результатами виконаної на занятті лабораторної роботи студенти 

оформлюють індивідуальні звіти з її виконання та захищають ці звіти перед 

викладачем. Результати виконання лабораторних досліджень оцінюються 

викладачем. 

Тематика проведення лабораторних занять наведена у таблиці нижче: 

№ Назва теми 

1 Регресійного тестування. Характеристики методів інтеграції. 

2 Характеристики керування ризиками проекту. Основні типи мов 
конструювання програмних проектів. 

3 
Техніки що базуються на специфікаціях.Особливості технік що 
орієнтовані на код. 
 

4 Техніки відлагодження програмного забезпечення. 

5 Типи шаблонів проектування та їх призначення 

6 Фундаментальні шаблони, їх склад та призначення. 

7 Методи оцінки результатів тестування. 

8 Основні типи інструментів відлагодження . 
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9 Основні типи шаблонів проектування та їх призначення. 
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ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ. 

 
1. Задачі, що виникають в процесі розробки ПЗ, пов’язані з 

конструюванням. 

2. Зменшення складності у конструюванні програмного забезпечення 

3. Використання низки специфічних технік кодування і підтримкою 

практик, спрямованих на забезпечення якості в конструюванні. 

4. Порядок змін програмних систем, у відповідності до змін процесів. 

5. Суть структурного програмування.  

6. Покращення недостатнього рівня абстракції. 

7. Складання і підтримка списку видів рефакторингу, які потрібно 

виконати пізніше.  

8. Можливість постійного регресійного тестування. 
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ВКАЗІВКИ ДО  ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 
Задачами контрольної роботи є: 

• систематизація і закріплення  теоретичних та практичних фахових 

знань, виявлення уміння студента застосовувати ці знання при 

вирішенні конкретних наукових, технічних, економічних і виробничих 

задач; 

• перевірка уміння студента самостійно освоювати та використовувати 

сучасні інформаційні технології, програмно-апаратні засоби 

обчислювальної техніки; 

• розвинення у студента навичок ведення самостійного науково-

практичного пошуку, оволодіння методикою дослідження й 

експериментування при вирішенні проблем і питань, поставлених на 

курсове проектування; 

• закріплення знань і навичок виконання графічних робіт та інших 

конструкторських документів у відповідності до вимог і правил, 

встановлених державними стандартами, Єдиною системою 

конструкторської документації (ЄСКД), Єдиною системою проектної 

документації (ЄСПД), іншими чинними нормативно-технічними 

документами; 

Головна мета контрольної роботи – визначення рівня теоретичної та 

практичної підготовки студента з курсу „ Якість програмного забезпечення та 

тестування”. 

Контрольна робота сприяє розвиткові у студента творчої ініціативи і 

самостійності в проведенні аналізу, добору й обґрунтування найбільш 

раціональних інженерних рішень. 

Контрольна робота надає студентові таких навичок виконання виробничих 

завдань, які допоможуть йому швидко адаптуватися до умов праці у 

професійному колективі. 
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
1. Що таке життевий цикл програмного забезпечення. 
2. Які різновиди моделей життевого циклу програмного забезпечення Вам 

відомі. 
3. Основні характеристики і фази водоспадної моделі. 
4. Основні характеристики і фази ітеративної моделі. 
5. Основні характеристики і фази спіральної моделі. 
6. Основні аспекти планування проекту програмного забезпечення. 
7. Основні характеристики планування процесу розробки. 
8. Основні характеристики визначення результатів проекту. 
9. Основні характеристики оцінки зусиль, розкладу та вартісних 

очикувань проекту. 
10. Основні характеристики розподілу ресурсів проекту. 
11. Яким чином визначається критичний шлях проекту. 
12. Основні характеристики керування ризиками проекту. 
13. Основні типи мов конструювання програмних проектів. 
14. Основні можливості конфігураційних мов конструювання. 
15. Основні можливості інструментальних мов конструювання. 
16. Основні можливості мов програмування. 
17. Назвіть методи інтеграції. 
18. Назвіть основні характеристики методів інтеграції. 
19. Назвіть основні засоби безперервної інтеграції. 
20. Що таке побудова, перевірка, розгортання? 
21. Що таке зворотній зв'язок? 
22. Цілі тестування програмного забезпечення. 
23. Цілі тестування програмного забезпечення. 
24. Охарактеризуйте техніки що базуються на інтуїції та досвіді інженера. 
25. Охарактеризуйте техніки що базуються на специфікаціях. 
26. Охарактеризуйте техніки що орієнтовані на код. 
27. Охарактеризуйте техніки що орієнтовані на дефекті. 
28. Охарактеризуйте техніки що базуються на умовах використання. 
29. Охарактеризуйте техніки що базуються на природі застосування. 
30. Методи оцінки результатів тестування. 
31. Перелічить основні техніки відлагодження програмного забезпечення. 
32. Які інструменти відлагодження Вам відомі та які в них переваги та 

недоліки. 
33. Основні типи шаблонів проектування та їх призначення. 
34. Фундаментальні шаблони, їх склад та призначення. 
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35. Опишіть можливості шаблону Незмінний об'єкт. 
36. Опишіть можливості шаблону Інтерфейс. 
37. Породжуючі шаблони, їх склад та призначення. 
38. Опишіть можливості шаблону Абстрактна фабрика 
39. Опишіть можливості шаблону Будівник. 
40. Опишіть можливості шаблону Фабричний метод. 
41. Опишіть можливості шаблону Клас-одинак. 
42. Опишіть можливості шаблону Відстрочена іниціалізація. 
43. Опишіть можливості шаблону Прототип. 
44. Структурні шаблони, їх склад та призначення. 
45. Опишіть можливості шаблону Адаптер. 
46. Опишіть можливості шаблону Міст. 
47. Опишіть можливості шаблону Компоновник. 
48. Опишіть можливості шаблону Декоратор. 
49. Опишіть можливості шаблону Фасад. 
50. Опишіть можливості шаблону Пристосуванець. 
51. Опишіть можливості шаблону Заступник. 
52. Поведінкові шаблони, їх склад та призначення. 
53. Опишіть можливості шаблону Команда. 
54. Опишіть можливості шаблону Інтерпретатор. 
55. Опишіть можливості шаблону Ітератор. 
56. Опишіть можливості шаблону Посередник. 
57. Опишіть можливості шаблону Наглядач. 
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