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1. Мета дисципліни формування теоретичних знань та практичних умінь з забезпечення 

якості програмного забезпечення при його розробці, а також організаційних, технічних та 

правових засад захисту користувачів та виробників програмної продукції, тестування 

програмного забезпечення та застосування сучасних інформаційних технологій ведення та 

керування технологічними процесами з метою розв’язання різноманітних задач підвищення 

та управління якістю, стандартизацією, сертифікацією у процесі діяльності за фахом. 

 
2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Знати: теоретичні основи створення та підтримки процесів супроводження програмного 

забезпечення; сучасні стандарти, підходи та засоби супроводження програмного 

забезпечення.  

2. Вміти: використовувати статистичні методи для оцінювання щільності дефектів та 

імовірності відмови, здійснювати обґрунтований вибір методів програмної інженерії при 

побудові процесів супроводження програмного забезпечення, розробляти та управляти 

процесами супроводження програмного забезпечення. 

 

3. Анотація навчальної дисципіни:  

Дисципліна «Оцінка якості, стандартизація й супровід програмних продуктів» належить 

до переліку дисциплін вільного вибору. Вона забезпечує особистісний і професійний 

розвиток та спрямована на формування досконалого володіння теоретичними знаннями для 

вирішення практичних завдань. Завданнями вивчення навчальної дисципліни є ґрунтовне 

оволодіння методами тестування, верифікації і валідації; вивчення підходів до створення 

звітності з проблем при розробці програмного забезпечення; застосування сучасних 

статистичних методів та інструментальних засобів контролю якості; оволодіння знаннями з 

теорії створення та підтримки процесів супроводження програмного забезпечення; 

оволодіння сучасними стандартами, підходами та засобами супроводження програмного 

забезпечення; дослідження та вирішення проблем супроводження програмного забезпечення. 

4. Завдання (навчальні цілі): набуття знань, умінь та навичок (компетентностей) на рівні 

новітніх досягнень у програмній інженерії, відповідно науково-освітньої кваліфікації 

«Доктор філософії». Зокрема, розвивати: здатність застосовувати теоретичні та практичні 

основи методології та технології забезпечення якості програмного забезпечення при його 

розробці, володіти методами визначення показників якості та їх метриками, а також 

методами тестування, верифікації і валідації, використовувати сучасні стандарти, підходи та 

засоби супроводження програмного забезпечення. 

 

5. Результати навчання за дисципліною: 

 
Результат навчання (РН) 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність та 

відповідальність) 

Форми (та/або 

методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи оцінювання 

та пороговий 

критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

РН 1.1 

Знати основні поняття і характеристики якості 

програмних продуктів, підходи та технології 

забезпечення якості при розробці програмного 

забезпечення Лекція, 

практичне 

заняття 

Контрольна 

робота 1 (60% 

правильних 

відповідей), 

екзамен, активна 

робота на лекції, 

усні відпові 

20% 

РН 1.2 

Знати стандарти якості; методи верифікації й 

валідації; статистичні підходи до контролю якості; 

процеси інспекції і рецензування 

РН 1.3 
Знати теоретичні основи створення та підтримки 

процесів супроводження програмного забезпечення 
20% 



РН 1.4 

Знати сучасні стандарти, підходи та засоби 

супроводження програмного забезпечення; типові 

проблеми супроводження програмного 

забезпечення та шляхи їхнього вирішення 

РН 2.1 

Вміти обирати та використовувати основні методи 

визначення показників якості програмних 

продуктів та їх метрики, застосовувати 

різноманітні методи тестування 
Лекція, 

практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Контрольна 

робота 2 (60% 

правильних 

відповідей), 

екзамен, захист 

проекту, 

виконання 

завдань, винесених 

на самостійну 

роботу 

20% 

РН 2.2 

Вміти аналізувати процес розробки програмного 

забезпечення з метою оцінки якості; здійснювати 

ефективні і кваліфіковані інспекції 
20% 

РН 2.3 

Вміти здійснювати обґрунтований вибір методів 

програмної інженерії при побудові процесів 

супроводження програмного забезпечення; 

оцінювати ефективність та вартість супроводження 

програмного забезпечення; управляти процесами 

супроводження програмного забезпечення 

Практичне 

заняття, 

самостійна 

робота 

Захист проекту 

5% 

РН3.1 Обґрунтовувати власний погляд на задачу, 

спілкуватися з колегами з питань проектування та 

розробки програмних продуктів, складати письмові 

звіти 

5% 

РН4.1 Демонстрація авторитетності, інноваційність, 

високий ступінь самостійності, академічна та 

професійна доброчесність, послідовна відданість 

розвитку нових ідей або процесів у передових 

контекстах професійної та наукової діяльності. 

 

5% 

РН4.2 Відповідально ставитися до виконуваних робіт, 

нести відповідальність за їх якість 
5% 

 

6. Схема формування оцінки. 

6.1. Форми оцінювання здобувачів освітньо-наукового ступеня: 

- оцінювання впродовж навчального періоду: 

1. Активна робота на лекції, усні відпові: PH1.1, PH1.2, PH1.3, PH1.4– 5 балів/3 бали;  

2. Виконання завдань, винесених на самостійну роботу: PH2.1, PH2.2 – 5 балів/3 бали; 

3. Контрольна робота 1: PH1.1, PH1.2, PH2.1, PH2.2 – 15 балів/9 балів;  

4. Контрольна робота 2: PH1.3, РН1.4, PH2.1, PH2.2 – 15 балів/9 балів; 

6. Захист проекту: PH2.1, PH2.2, PH2.3, PH3.1, PH4.1, PH4.2,  – 20 балів/12 балів; 

- підсумкове оцінювання: екзамен. 

- максимальна кількість балів які можуть бути отримані: 40 балів;  

- результати навчання які будуть оцінюватись: PH1.1, PH1.2, PH1.3, PH1.4;  

- форма проведення і види завдань: письмова робота. 

Рекомендований мінімум – 36 балів. 

Критично-розрахунковий мінімум – 20 балів 

 

6.2. Організація оцінювання: 

Обов’язковим є виконання завдань, винесених на самостійну роботу, та модульних 

контрольних робіт за графіком робочої програми. 

 

У частину 1 входять теми 1 - 3, у частину 2 – теми 4 – 6 у частину 3 – теми 7 – 9. Обов’язковим 

для екзамену є виконання усіх контрольних робіт та захист проекту до вказаної викладачем дати, 

перед початком екзаменаційної сесії, згідно навчального плану. Переписування чи перескладання 

тем не практикується. Дозволяється здача окремих завдань модульних тем у проміжках між 

написанням модульних контрольних робіт (наприклад, перша тема здається до здачі наступної 

модульної контрольної роботи у будь-який зручний для викладача та студента час).     



Терміни проведення форм оцінювання: 

1. Контрольна робота: до 5 тижня навчального періоду. 

2. Контрольна робота: до 13 тижня навчального періоду. 

3. Захист проекту: до 10 тижня навчального періоду.  

 

У випадку відсутності з поважних причин відпрацювання та перездачі контрольні роботи 

здійснюються у відповідності до „Положення про організацію освітнього процесу”. 

 

6.3.  Шкала відповідності оцінок  

 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 

При визначені оцінки визначальною є робота в семестрі. Після завершення розгляду 

тем проводяться письмові контрольні роботи та теоретичне опитування. 



7. СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ. ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ 

І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ Назва лекції 

Кількість годин 

Лекції Практичні 
Самостійна 

робота 

Частина 1. „Оцінка та управління якістю програмних продуктів” 

1 Тема 1. Основні поняття і характеристики якості 

програмних продуктів. Забезпечення якості при 

розробці програмного забезпечення 

Самостійна робота: 

На прикладі задач по темі дисертаційної роботи 

провести аналіз методів вимірювання і оцінки 

показників якості програмного забезпечення 

2  8 

2 Тема 2. Особливості вимірювання і оцінювання 

характеристик якості. Метрики в моделях якості 

програмного забезпечення 

Самостійна робота: 

Застосування характеристик, підхарактеристик, 

атрибутів та метрик якості стандарту ISO/IEC 9126 

для побудови моделей зовнішньої та 

експлуатаційної якості програмного продукту по 

темі дисертаційної роботи.  

2  12 

3 Тема 3. Моделі оцінки надійності програмного 

забезпечення 

Самостійна робота: 

Визначення оцінки надійності програмного 

забезпечення по темі дисертаційної роботи.  

1 2 8 

Контрольна робота 1 1   

Частина 2. „Тестування та стандартизація програмних продуктів” 

4 Тема 4. Процеси управління якістю програмного 

забезпечення та етапи інспекції програмного 

забезпечення 

Самостійна робота: 

Розробити етапи інспекції програмного 

забезпечення по темі дисертаційної роботи. 

2  12 

5 Тема 5. Засоби та технології тестування. 

Покращення якості ПЗ 

Самостійна робота: 

Порівняти сучасні методи тестування, 

верифікації і валідації. Розраховувати покриття і 

результативність тестування програмного 

забезпечення на основі багатьох критеріїв для 

задач дисертаційної роботи.  

2 2 8 

6 Тема 6. Стандартизація програмного 

забезпечення. 

Самостійна робота: 

Вивчити можливість застосування міжнародних 

стандартів та сертифікації програмного 

забезпечення для задач дисертаційної роботи. 

2  12 

Частина 3. „Сучасні підходи та інструменти супроводження програмного 



забезпечення” 

7 Тема 7. Теоретичні основи та проблематика 

супроводження програмного забезпечення. 

Категорії супроводження програмного 

забезпечення. 

Самостійна робота: 

Обґрунтувати вибір методів програмної 

інженерії при побудові процесів супроводження 

програмного забезпечення для розв’язання задач 

дисертаційної роботи 

2   12 

8 Тема 8. Вимірювання та проблеми процесу 

супроводження програмного забезпечення 

Самостійна робота: 

Оцінити ефективність та вартість 

супроводження програмного забезпечення для 

розв’язання задач дисертаційної роботи. 

2  12 

9 Тема 9. Процеси та підходи до супроводження 

програмного забезпечення 

Самостійна робота: 

Проаналізувати сучасні підходи та інструменти 

супроводження програмного забезпечення для 

розв’язання задач дисертаційної роботи. 

1  12 

Контрольна робота 2 1   

ВСЬОГО 18 4 96 

 

 
Загальний обсяг 120 годин, в тому числі: 

Лекцій – 18 годин,  

Практичні – 4 години. 

Консультації - 2 години. 

Самостійна робота – 96 годин. 
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