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ВСТУП 

 

Методичні вказівки щодо самостійної роботи студентів з навчальної 

дисципліни «Технологія розробки програмного забезпечення»  містять теми та 

погодинний розклад лекцій і самостійної роботи, перелік тем  для самостійного  

опрацювання, питання для самоперевірки, перелік літератури із зазначенням 

сторінок, де можна знайти відповіді на питання для самостійного опрацювання, 

критерії  оцінювання  за 100-бальною системою.  

Мета і завдання самостійної роботи: навчити студентів самостійно 

вивчати та працювати з навчальною та спеціальною літературою, складати та 

розв’язувати прикладні задачі, користуватися середовищами розробки 

програмного забезпечення. 

Види самостійної роботи: з підручниками, з електронною бібліотекою, з 

конспектом лекцій викладача, пошук необхідних матеріалів у мережі Internet. 

Для самостійної роботи студенти повинні керуватися підручниками, 

навчальними та методичними посібниками, які є у бібліотеці КрНУ               

імені Михайла Остроградського, конспектами лекцій і практичних занять. 

Займатися самостійно студент може у бібліотеці або вдома у вільний від 

навчання час. Також він має можливість звертатися за допомогою до 

викладачів під час консультацій, які проводяться на кафедрі згідно з графіком. 

Після вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

 процеси розробки програмного забезпечення; 

 метрики контролю якості і оцінювання програмного забезпечення; 

 основні параметри керування проектом; 

 особливості вибору архітектури проекту, методи проектування; 

 типи тестів і методи тестування ПЗ; 

уміти: 

 використовувати параметри керування під час розробки ПЗ; 
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 аналізувати вимоги до проекту, вибирати архітектуру, проектувати і 

розробляти модулі проекту; 

 розробляти тести для всіх етапів розробки проекту. 
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ  

І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ 

пор 

 

Тема 

Кіл-ть 

годин 

лекц с/р 

1  Сучасні аспекти розробки ПЗ. Вимоги до процесу, проекту, 

продукту та персоналу. Стандарти документації. Перелік і 

призначення документації різних фаз розробки ПЗ 

2 5 

2  Якість розробки ПЗ. Метрики. Процес контролю якості. 

Іспектування. Оцінювання вартості додатка, попередні 

розрахунки. Розмірно-орієнтовані метрики. Керування 

проектом і якість. Допоміжні засоби і методи керування 

проектом 

2 5 

3  Функціонально-орієнтовані метрики. Оцінювання проекту на 

підставі LOC-та FP-метрик. Конструктивна модель вартості. 

Модель композиції додатка. Модель раннього етапу 

проектування. Модель етапу постархітектури. Попереднє 

оцінювання програмного проекту. Аналіз чутливості 

програмного проекту 

2 14 

4  Класичні методи аналізу. Структурний аналіз. Діаграми 

потоків даних. Опис потоків даних і процесів. Методи аналізу, 

що орієнтовані на структури даних. Етапи аналізу 

2 10 

5  Моделі, каркаси і зразки проектування. Типи архітектур та їх 

моделі. Нотації стандарти та інструментальні засоби. Етапи 

проектування. Метричні особливості  об’єктно-зорієнтованих 

програмних систем.  Зв’язність об’єктів. Реалізація модулів. 

Якість під час реалізації 

2 10 

6  Сучасні технології тестування. Основні поняття тестування. 2 10 
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Фази та етапи тестування. Типи тестів. Розробка, керована 

тестами (Test Driven Development) 

 Усього  12 54 
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Тема № 1 Сучасні аспекти розробки ПЗ. Вимоги до процесу, проекту, 

продукту та персоналу. Стандарти документації. Перелік і призначення 

документації різних фаз розробки ПЗ 

1. Сучасні аспекти розробки ПЗ. 

2. Стандарти документації. 

3. Перелік і призначення документації різних фаз розробки ПЗ. 

Питання для самоперевірки 

1. У чому полягає суть ключових вимог? 

2. Мета програмного продукту. 

3. Назвіть головну вимогу проекту. 

4. У чому полягає керівництво програмним проектом? 

5. Що визначає термін «шар»? 

6. Що забезпечує керівництво програмним продуктом? 

7. Що потрібно зробити перед плануванням проекту? 

8. Як визначається міра? 

9. Яка метрика визначена як міра ступеня володіння властивістю? 

10. Що досліджується на стадії аналізу ризику? 

11. Що визначається на етапі планування? 

12. Що розуміється під терміном «віха»? 

13. Що може виникнути у результаті повторного планування? 

14. Що є основним завданням планування? 

15. Яка мета системного аналізу? 

16. Що описується у системній специфікації? 

17. Які можливості надає аналіз вимог? 

18. Основний важіль планувальних методів це. 

Література: [1, 3–7]. 
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Тема № 2 Якість розробки ПЗ. Метрики. Процес контролю якості. 

Іспектування. Оцінювання вартості додатка, попередні розрахунки. 

Розмірно-орієнтовані метрики. Керування проектом і якість. Допоміжні 

засоби і методи керування проектом 

1. Інспектування.  

2. Керування проектом і якість. 

3. Допоміжні засоби і методи керування проектом. 

Питання для самоперевірки 

1. Що таке високоякісний продукт? 

2. Яка мета програмного продукту? 

3. Чим визначається трактування метрик? Наведіть приклади. 

4. Що включають у себе метрики? 

5. Яка дійсна ступінь дефектності? 

6. Що передбачають функції контролю якості? 

7. Із чого має починатися контроль якості? 

8. Суть методу «чорного ящика»? 

9. Суть методу «білого ящика»? 

10. Суть методу «сірого ящика»? 

11. Що таке інспектування? 

12. Назвіть принципи інспектування. 

13. Значення інспектування. 

14. Із чого починається процес інспектування? 

15. Фази інспектування. 

16. Способи підготовки та проведення інспектуванння. 

Література: [2, 4, 5,8] 
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Тема № 3 Функціонально-орієнтовані метрики. Оцінювання проекту 

на основі LOC-та FP-метрик. Конструктивна модель вартості. Модель 

композиції додатка. Модель раннього етапу проектування. Модель етапу 

постархітектури. Попереднє оцінювання програмного проекту. Аналіз 

чутливості програмного проекту 

1. Модель композиції додатка. 

2. Модель раннього етапу проектування. 

3. Модель етапу постархітектури. 

4. Попереднє оцінка програмного проекту. 

5. Аналіз чутливості програмного проекту. 

Питання для самоперевірки 

1. Поняття функціонального розміру. 

2. Із чого складається метод вимірювання? 

3. Що потрібно зробити на 1-му кроці? 

4. Що таке зовнішні входи? 

5. Що таке зовнішні виходи? 

6. Що таке внітрішні та зовнішні логічні файли? 

7. Опишіть 3-й крок обчислення функціонального розміру. 

8. Із чого складається 5-й крок? 

9. Що таке покажчики властивостей? 

10. Назвіть недоліки функціонально-орієнтованих метрик? 

11. Із чого починається процес керівництва? 

Література: [3, 5–8] 

 

Тема № 4 Класичні методи аналізу. Структурний аналіз. Діаграми 

потоків даних. Опис потоків даних і процесів. Методи аналізу, що 

орієнтовані на структури даних. Етапи аналізу 

1. Структурний аналіз. 

2. Методи аналізу, що орієнтовані на структури даних. 

3. Етапи аналізу. 

http://fingal.com.ua/content/view/890/39/1/4/#12771
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Питання для самоперевірки 

1. Що  таке структурний аналіз? 

2. Що являє собою діаграма  потоків даних ПДД? 

3. Що являє собою діаграма вищого (нульового) рівня? 

4. Що містить словник вимог? 

5. Поняття специфікації процесу? 

6. Що містить діаграма керуючих потоків? 

7. Що забезпечують методи, орієнтовані на структури даних? 

8. Які є два найбільш відомі методи? 

9. Яке завдання розв’язує метод Джексона? 

10. Із скількох кроків складається метод  Джексона? Назвіть ці кроки. 

Література: [7–9 ] 

 

Тема № 5 Моделі каркаси і зразки проектування. Типи архітектур та 

їх моделі. Нотації стандарти та інструментальні засоби. Етапи 

проектування. Метричні особливості об’єктно-зорієнтованих програмних 

систем. Зв’язність об’єктів. Реалізація модулів. Якість під час реалізації 

1. Метричні особливості об’єктно-зорієнтованих програмних систем.  

2. Зв’язність об’єктів.  

3. Реалізація модулів. 

4. Якість під час реалізації. 

Питання для самоперевірки 

1. Назвіть дві складові у розмірі проекту. 

2. Охарактеризуйте модель етапу постархітектури. 

3. Що таке SCEDPercentage? 

4. Назвіть чинники витрат, згрупувавши їх за категоріями. 

5. Напишіть формулу множення всіх множників витрати, що надає 

множник постархітектурної моделі. 

6. Що таке COCOMO II? 

7. Як мінімізується трудомісткість роботи із чинниками витрат? 
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8. Що таке важіль? 

9. Як розраховується вартість розробки кожної функції? 

10. За якими формулами обчислюється значення витрат і вартості? 

Література: [1, 2, 4] 

 

Тема № 6 Сучасні технології тестування. Основні поняття 

тестування. Фази та етапи тестування. Типи тестів. Розробка, керована 

тестами (Test Driven Development) 

1. Фази та етапи тестування.  

2. Типи тестів. 

3. Розробка, керована тестами (Test Driven Development). 

Питання для самоперевірки 

1. Що таке CRC-карта? Як її застосувати для тестування візуальних 

моделей? 

2. Поясніть особливості тестування об’єктно-орієнтованих модулів. 

3. У чому полягає суть методики тестування інтеграції об’єктно-

орієнтованих систем, заснованої на потоках? 

4. Поясніть зміст методики тестування інтеграції об’єктно-орієнтованих 

систем, заснованої на використанні. 

5. У чому полягають особливості об’єктно-орієнтованого тестування 

правильності? 

6. До чого призводить облік інкапсуляції, поліморфізму і наслідування 

під час проектування тестових варіантів? 

7. Поясніть зміст тестування, заснованого на помилках. 

8. Поясніть зміст тестування, заснованого на сценаріях. 

9. Чим відрізняється тестування поверхневої структури від тестування 

глибинної структури системи? 

10. У чому полягає стохастическое тестування класу? 

11. Охарактеризуйте тестування поділу на рівні класів. Як при цьому 

отримати категорії поділу? 
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12. Поясніть на прикладі поділу на категорії за станом. 

13. Наведіть приклад поділу на категорії за властивостями. 

14. Назвіть відомі вам методи тестування взаємодії класів. Поясніть їх 

зміст. 

15. Наведіть приклад стохастичного тестування взаємодії класів. 

16. Наведіть приклад тестування взаємодії класів шляхом поділу. 

17. Наведіть приклад тестування взаємодії класів на підставі станів. У чому 

полягає особливість методики «переважно в ширину»? 

18. Поясніть суть тестування. 

19. Яке значення рефакторингу в процесі екстремальної розробки? 

Література: [2, 5, 8] 
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3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ  

 

Оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни «Технологія 

розробки програмного забезпечення» здійснюється за 100-бальною 

рейтинговою шкалою (рис. 1).  

 

Рисунок 1 – Схема оцінювання знань студентів 
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Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Технологія розробки програмного забезпечення» для студентів денної форми 

навчання зі спеціальності 113 – «Прикладана математика» (у тому числі 

скорочений термін навчання) 

 

 

Укладачі: к. т. н., доц. Т. А. Григорова,  

 

 

 

Відповідальний за випуск завідуючий кафедрою інформатики і вищої 

математики  В. П. Ляшенко 

 

 

 

 

Підп. до др._________________Формат 60×84 1/16. Папір тип. Друк ризографія. 

Ум. друк. арк.______. Наклад__________прим. Зам. №__________Безкоштовно. 

 

 

 

 

 

 

 

Видавничий відділ 

Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського 

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600 


