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Анотація навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Якість програмного забезпечення та тестування» є 

обов’язковою навчальною дисципліною та вивчається згідно з навчальним планом підго-

товки фахівців за освітньою програмою 126 "Інформаційні системи та технології" першо-

го (бакалаврського) рівня. 

Метою дисципліни є розширення та поглиблення теоретичних знань та застосуван-

ня умінь та навичок у базових поняттях та визначеннях у сфері забезпечення якості тесту-

вання програмного забезпечення, критерії відбору тестів, огляд типів тестування, аналіз 

процесу тестування та технологія промислових випробувань, набуття сучасних приклад-

них навичок. інформаційні технології для аналізу та тестування інформаційних систем, 

створення звітної тестової документації. 

Завдання дисципліни є формування у студентів систематичного уявлення про методи 

та засоби вирішення проблеми забезпечення якості, а також концепції, моделі та принци-

пи організації процесу тестування програмних інформаційних систем. 

Навчальна програма включає навчання у формі лекцій, лабораторних занять та само-

стійної роботи студентів. Для практичного засвоєння основних тем дисципліни прово-

дяться лабораторні заняття, індивідуальні роботи та консультації з використанням персо-

нальних комп’ютерів, локальних мереж та Інтернету у комп’ютерних класах ХНЕУ С. Ку-

знеця.  

З метою підвищення ефективності вивчення дисципліни студенти мають можливість 

використовувати систему дистанційного навчання ХНЕУ. С. Кузнеця. 
 

Характеристика навчальної дисципліни  

Курс 3 

Семестр 5 

Кількість кредитів ЕСТS 5 

Форма підсумкового контролю залік 
 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Пререквізити Постреквізити 

Основи алгоритмізації Інтелектуальні методи та засоби обробки 

інформації 

Методи і засоби комп’ютерних інформацій-

них технологій 

Комплексний консультаційний проект 

Сучасні засоби програмування Дипломний проект 

 

Компетентності та результати навчання за дисципліною 

Компетентності Результати навчання 

КЗ 8. Здатність оцінювати та забезпечувати 

якість виконуваних робіт. 

ПР 4. Проводити системний аналіз об’єктів 

проектування та обґрунтовувати вибір стру-

ктури, алгоритмів та способів передачі ін-

формації в інформаційних системах та тех-

нологіях. 

КЗ 8. Здатність оцінювати та забезпечувати 

якість виконуваних робіт. 

КС 1. Здатність аналізувати об’єкт проекту-

вання або функціонування та його предметну 

область. 

КС 5. Здатність оцінювати та враховувати 

економічні, соціальні, технологічні та еколо-

гічні фактори на всіх етапах життєвого циклу 

інфокомунікаційних систем. 

ПР 5. Аргументувати вибір програмних та 

технічних засобів для створення інформа-

ційних систем та технологій на основі аналі-

зу їх властивостей, призначення і технічних 

характеристик з урахуванням вимог до сис-

теми і експлуатаційних умов; мати навички 

налагодження та тестування програмних і 

технічних засобів інформаційних систем та 

технологій. 
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КЗ 8. Здатність оцінювати та забезпечувати 

якість виконуваних робіт. 

ПР 6. Демонструвати знання сучасного рів-

ня технологій інформаційних систем, прак-

тичні навички програмування та викорис-

тання прикладних і спеціалізованих 

комп’ютерних систем та середовищ з метою 

їх запровадження у професійної діяльності. 

КЗ 8. Здатність оцінювати та забезпечувати 

якість виконуваних робіт. 

КС 8. 

ПР 7. Обґрунтовувати вибір технічної стру-

ктури та розробляти відповідне програмне 

забезпечення, що входить до складу інфор-

маційних систем та технологій. 

КС 8. Здатність управляти якістю продуктів і 

сервісів інформаційних систем та технологій 

протягом їх життєвого циклу. 

ПР 8. Застосовувати правила оформлення 

проектних матеріалів інформаційних систем 

та технологій, знати склад та послідовність 

виконання проектних робіт з урахуванням 

вимог відповідних нормативно-правових 

документів для запровадження у професій-

ної діяльності. 

КС 8. Здатність управляти якістю продуктів і 

сервісів інформаційних систем та технологій 

протягом їх життєвого циклу. 

ПР 10. Розуміти і враховувати соціальні, 

екологічні, етичні, економічні аспекти, ви-

моги охорони праці, виробничої санітарії, 

пожежної безпеки та існуючих державних і 

закордонних стандартів під час формування 

технічних завдань та рішень. 

 

Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Основи тестування програмного забезпечення 

Тема 1. Тестування, як спосіб забезпечення якості програмного забезпечення інфор-

маційних систем. 

Розглянуто проблематику, цілі та вимоги до курсу. Обговорено основні теми курсу і 

практикуму. 

Тема 2. Основи тестування програмного забезпечення інформаційних систем. 

Розглядаються підходи до обґрунтування істинності формул і програм та їх зв'язок з 

тестуванням. Розглянуто питання організації тестування. Розглянуто фази тестування, ос-

новні проблеми тестування та поставлено завдання вибору кінцевого набору тестів. 

Тема 3. Критерії тестування програмного забезпечення. 

Розглядаються вимоги до ідеального критерію тестування і класи приватних критері-

їв. Розглядаються особливості застосування структурних і функціональних критеріїв на 

базі конкретних прикладів. Розглядаються особливості застосування методів стохастично-

го тестування і метод оцінки швидкості виявлення помилок. Описується мутаційний кри-

терій і на прикладі ілюструється техніка роботи з ним 

Тема 4. Класифікація видів тестування програмного забезпечення інформаційних 

систем. 

Розглядається класифікація видів тестування за кількома ознаками, а саме: по об'єкту 

тестування, за повнотою інформації про об'єкт тестування, за ступенем автоматизації про-

цесу тестування, за ступенем ізольованості компонентів, за часом проведення тестування, 

за рівнем тестування, по стратегії тестування, за ознакою позитивності сценаріїв , за сту-

пенем підготовленості до тестування. 

Змістовий модуль 2. Організація процесу тестування програмного забезпечення 

Тема 5. Система відстеження дефектів тестування програмного забезпечення інфор-

маційних систем. 

Розглядаються графові моделі проекту, наводяться метрики результатів тестування 

проекту, наводяться приклади плоскої і ієрархічної моделі проекту. 
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Тема 6. Система відстеження дефектів. Планування тестування. 

Описуються особливості документування тестових процедур для ручних і автомати-

зованих тестів, описів тестових наборів і тестових звітів. Розглядається життєвий цикл 

дефекту. Обговорюються метрики, використовувані при тестуванні. 

Тема 7. Особливості індустріального тестування. 

Розглядаються особливості підходу до забезпечення якості програмного продукту 

засобами тестування. Приводиться приклад і методика вибору критеріїв якості тестування. 

Описуються фази процесу тестування і кроки тестового циклу, застосовані в індустріаль-

ному тестуванні. 

Тема 8. Проблеми якості програмного забезпечення та практичні рекомендації. 

Розглядаються проблеми якості програмного забезпечення і даються практичні ре-

комендації щодо тестування та програмної системи його підтримки. 

Перелік лабораторних занять, а також питань та завдань до самостійної роботи наве-

дено у таблиці «Рейтинг-план навчальної дисципліни». 

 

Методи навчання та викладання 

В процесі викладання навчальної дисципліни "Якість програмного забезпечення та 

тестування" використовуються методи продуктивного навчання, спрямованих на активі-

зацію та стимулювання навчально-пізнавальної діяльності студентів презентації (Тема 2. 

Основи тестування програмного забезпечення інформаційних систем.), робота в малих 

групах (Тема 5. Система відстеження дефектів тестування програмного забезпечення ін-

формаційних систем.), кейс-стаді (Тема 8. Проблеми якості програм-ного забезпечення та 

практичні ре-комендації.). 

У разі здобуття освіти за дистанційною формою або за використання дистанційних 

технологій навчання – лекційні заняття проводяться в режимі он-лайн систем відео-

конференц зв’язку: ZOOM та GoogleMeet. 

 

Порядок оцінювання результатів навчання 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця використовує накопичувальну (100-бальну) систему оці-

нювання. 

Оцінювання здійснюється за такими видами контролю: 

поточний контроль, що здійснюється протягом семестру під час проведення лек-

ційних, лабораторних занять та контрольних робіт і оцінюється сумою набраних балів. 

Максимальна сума балів– 100 балів; мінімальна сума, що дозволяє студенту отримати за-

лік – 60 балів; 

Лабораторних занять – захист кожної лабораторної роботи оцінюється у 10 балів. 

Оцінка за лабораторну роботу отримується студентом за наявності звіту з лабораторної 

роботи, виконаних завдань лабораторної роботи, розгорнутої відповіді на запитання та ви-

конання контрольних прикладів. Максимальна кількість балів 80. 

Модульний контроль проводиться з урахуванням поточного контролю за відповід-

ний змістовий модуль у вигляді контрольної роботи.  

Контрольні роботи виконуються на комп’ютері з застосуванням системи дистан-

ційного навчання. Контрольна робота містить два або три практичні завдання (задачі) та 

оцінюється в 10 балів. Оцінка за контрольну роботу знижується при відсутності виконано-

го завдання, припущення помилок у розроблених вимогах та діаграмах, неповного вико-

нання завдання. Максимальна кількість балів 20. 

Студента слід вважати атестованим, якщо сума балів, одержаних за результатами 

підсумкової/семестрової перевірки успішності, дорівнює або перевищує 60 балів. 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни розраховується як сума балів, отрима-

них під час поточного контролю за накопичувальною системою та балі в отриманих на 

екзамені. Сумарний результат у балах за семестр складає: "60 і більше балів – зараховано", 

"59 і менше балів – не зараховано" та заноситься у залікову "Відомість обліку успішності" 
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навчальної дисципліни. 

 

Підсумковий контроль: 

Виставлення підсумкової оцінки здійснюється за шкалою, наведено в таблиці 

"Шкала оцінювання: національна та ЄКТС". 

Форми оцінювання та розподіл балів наведено у таблиці "Рейтинг-план навчальної 

дисципліни". 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

Рейтинг-план навчальної дисципліни  

Т
ем

и
 

Форми та види навчання 
Форми оціню-

вання 

Max 

бал 

Т
ем

а
 1

 

Аудиторна робота 

Лекція 1 Тема 1. Тестування, як спосіб забез-

печення якості програмного забез-

печення інформаційних систем. 

  

Лабораторне заняття Лабораторна робота №1. Опис пе-

ревіреної системи та її середовища. 

  

Лабораторне заняття Лабораторна робота №1. Опис пе-

ревіреної системи та її середовища. 

Захист лабора-

торноїроботи 

10 

Самостійна робота 

Питання та завдання 

до самостійного 

опрацювання 

Пошук, підбір та огляд літератур-

них джерел на задану тему. Визна-

чення завдання для лабораторної 

роботи та ознайомлення з предмет-

ною областю. 

  

Т
ем

а
 2

 

Аудиторна робота 

Лекція 2 Тема 2. Основи тестування програ-

много забезпечення інформаційних 

систем. 

  

Лабораторне заняття Лабораторна робота №2. Тестуван-

ня системи. Розробка Check List та 

Test Case 

 

  

Лабораторне заняття Лабораторна робота №2. Розробка 

Check List та Test Case 

 

Захист лабора-

торноїроботи 

10 

Самостійна робота 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 
для заліку 

90 – 100 А відмінно 

зараховано 

82 – 89 B 
добре 

74 – 81 C 

64 – 73 D 
задовільно 

60 – 63 E 

35 – 59 FX 
незадовільно не зараховано 

1 – 34 F 
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Питання та завдання 

до самостійного 

опрацювання  

Пошук, підбір та огляд літератур-

них джерел на задану тему. Визна-

чення завдання для лаборато-рної 

роботи та ознайомлення з предмет-

ною областю. 

  

Аудиторна робота 

Т
ем

а
 3

 

Лекція 3 Тема 3. Критерії тестування про-

грамного забезпечення. 
 

 

Лабораторне заняття Лабораторна робота №2. Розробка 

Check List та Test Case 
  

Лабораторне заняття Лабораторна робота №2. Розробка 

Check List та Test Case 

Захист лабора-

торноїроботи 

10 

Контрольна 

робота 
10 

Самостійна робота 

Питання та завдання 

до самостійного 

опрацювання 

Пошук, підбір та огляд літератур-

них джерел на задану тему. Підго-

товка до контрольної роботи 

  

Т
ем

а
 4

 

Аудиторна робота 

Лекція 4 Тема 4. Класифікація видів тесту-

вання програмного забезпечення 

інформаційних систем. 

  

Лабораторне заняття Лабораторна робота №3. Створення 

тестових сценаріїв 
 

 

Лабораторне заняття Лабораторна робота №3. Створення 

тестових сценаріїв 

Захист лабора-

торноїроботи 

10 

Самостійна робота 

Питання та завдання 

до самостійного 

опрацювання 

Пошук, підбір та огляд літератур-

них джерел на задану тему. Ви-

значення завдання для лабораторної 

роботи. 

  

Т
ем

а
 5

 

Аудиторна робота 

Лекція 5 Тема 5. Система відстеження дефе-

ктів тестування програмного забез-

печення інформаційних систем. 

  

Лабораторне заняття Лабораторна робота №3. Створення 

тестових сценаріїв 
 

 

Лабораторне заняття Лабораторна робота №3. Створення 

тестових сценаріїв 

Захист лабора-

торноїроботи 

10 

Самостійна робота 

Питання та завдання 

до самостійного 

опрацювання 

Пошук, підбір та огляд літератур-

них джерел на задану тему. Ви-

значення завдання для лабораторної 

роботи та ознайомлення з предмет-

ною областю. 

  

Т
ем

а
 6

 

Аудиторна робота 

Лекція 6 Тема 6. Система відстеження дефе-

ктів. Планування тестування. 
  

Лабораторне заняття Лабораторна робота №4. Розробка 

тестового плану 

Захист лабора-

торноїроботи 

10 

Лабораторне заняття Лабораторна робота №4. Розробка   
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тестового плану 

Самостійна робота 

Питання та завдання 

до самостійного 

опрацювання 

Пошук, підбір та огляд літератур-

них джерел на задану тему. Ви-

значення завдання для лабораторної 

роботи та ознайомлення з предмет-

ною областю. 

  
Т

ем
а
 7

 

Аудиторна робота 

Лекція 7 Тема 7. Особливості індустріально-

го тестування. 
  

Лабораторне заняття Лабораторна робота №4. Розробка 

тестового плану 
 

 

Лабораторне заняття Лабораторна робота №4. Розробка 

тестового плану 

Захист лабора-

торноїроботи 

10 

Самостійна робота 

Питання та завдання 

до самостійного 

опрацювання 

Пошук, підбір та огляд літератур-

них джерел на задану тему.  

  

Т
ем

а
 8

 

Аудиторна робота  

Лекція 8 Тема 8. Проблеми якості програм-

ного забезпечення та практичні ре-

комендації. 

 

 

Лабораторне заняття Лабораторна робота №5. Складання 

звіту про помилку 

 
 

Лабораторне заняття Лабораторна робота №5. Складання 

звіту про помилку 

Захист лабора-

торноїроботи 

10 

Контрольна 

робота 
10 

Самостійна робота 

Питання та завдання 

до самостійного 

опрацювання 

Пошук, підбір та огляд літератур-

них джерел на задану тему. Підго-

товка до контрольної роботи 
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