
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану 

освітньо-професійної програми _  «Системний аналіз»_________ 
                                           (назва) 

Освітнього рівня   __бакалавр___________________________________ 

Спеціальності        __124 Системний аналіз________________________ 

Галузь знань          __12 _Інформаційні технології__________________ 

 

1. Назва освітньої компоненти   Якість та тестування інформаційних систем 
                                                                                                  (назва дисципліни) 

 

2. Тип  основна  

 

3. Обсяг: 
Кредитів ECTS Годин 

За видами занять: 

Лекцій Семінар 
Практичних 

занять 

Лабораторних 

занять 

Самостійна 

підготовка 

3 90 14 - - 28 48 

4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Освітні 

компоненти, які 

передують 

вивченню 

1. Ділові комунікації  

2. Основи системного аналізу. 

3. Інтерфейси інформаційних систем 

Освітні 

компоненти для 

яких є базовою 

1. Переддипломна практика. 

2. Кваліфікаційна робота. 

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців: 

Компетенції відповідно до ООП 

ПК8.  Здатність організовувати та виконувати роботу з аналізу та проектування складних систем, формування та аналізу вимог, розробки 

технічної документації, створення, тестування і впровадження відповідних інформаційних технологій та програмного забезпечення. 

ПК10. Здатність розробляти експериментальні та спостережувальні дослідження і аналізувати дані, отримані в них. 

ПК16. Здатність до систематизації інформації про проект та дані інформаційної системи із використанням існуючих математичних методів та 

графічних нотацій. 

Компетенції відповідно до вимог роботодавців 
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1. Знання життєвого циклу забезпечення якості, методологій та передового досвіду в галузі підтримки якості 

2. Здійснювати контроль за виконанням бізнес-процесів, реалізованих в інформаційній системі,  їх оцінку та оптимізацію 

3. Знати основи тестового менеджменту та вміти застосовувати системи відстеження помилок 

4. Створювати документи user stories/use cases для підтримки якості виконання тест-кейсів 

5. Знати основи написання тест кейсів  

6. Розробляти та виконувати тест-кейси, створювати звіти про дефекти 

7. Знати особливості документування процесу розробки інформаційної системи 

8. Використовувати засоби автоматизованого тестування 

9. Знати поняття та види тестування інформаційних систем, мати досвід роботи з різними методами тестування 

6. Результати навчання відповідно до ОПП 

ПРН 17. Проектувати, реалізовувати, тестувати, впроваджувати, супроводжувати, експлуатувати програмні засоби роботи з даними в 

комп’ютерних системах і мережах. 

ПРН 18. Уміти аналізувати організаційне оточення, існуючі системи, синтезувати вимоги до системи; обробляти отримані результати, 

аналізувати, осмислювати та подавати їх, обґрунтовувати запропоновані рішення на сучасному науково-технічному рівні;  приймати рішення в 

контексті управління ІТ-проектами, моделювання систем, здійснення системного аналізу об’єктів інформатизації; застосовувати математичні 

методи обґрунтування та прийняття управлінських і технічних рішень, адекватних умовам, в яких функціонують об’єкти інформатизації. 

Змістовний 

розділ  
Вид заняття Тема  Знати Вміти  

План 

заняття 

Лекція, 

методична 

розробка 

Розділ 1 

 

Лекція 1 Поняття та види 

тестування інформаціних 

систем.  

 

Загальні відомості про 

найпопулярніші стандарти 

якості в сфері розробки 

інформаційних систем 

Загальну термінологію 

тестувальників та 

спеціалістів з якості 

Критерії тестування та 

вимоги до ідеального 

критерію 

Основи написання тест 

кейсів  

 

 

http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

Лекція 2-3 Методи тестування 

інформаційних систем.  

 

Методи тестування 

інформаційних систем 

Методи та засоби 

 
http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
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оптимізації тест-кейсів 

 

 

Лекція 4 Автоматизація 

тестування. 

Використання шаблонів 

проектування 

автоматизованих тестів 

Основні поняття 

автоматизованого 

тестування 

Шаблони проектування 

тестів при автоматизованому 

тестуванні 

 

 http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

Лекція 5 Тестування 

продуктивності 

інформаційної системи. 

Методи інспектування 

специфікацій і сценаріїв 

роботи користувачів та 

основні недоліки 

специфікацій 

Інструменти для тестування 

основних характеристик 

інформаційної системи 

 

 http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

Лекція 6 Забезпечення якості 

інформаційних систем. 

Визначення якості, 

основні поняття, 

стандарти.  

 

Основні поняття якості 

інформаційних систем 

Метрики якості 

інформаційних систем 

Призначення та особливості 

сертифікації процесу 

розробки інформаційних 

систем 

 

 http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

Лекція 7 Методи контролю якості 

інформаційних систем.  

 

Особливості документування 

процесу розробки 

інформаційної системи 

Поняття валідації та 

верифікації 

Формальні методи 

верифікації 

 

 http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/


 4 

Лабораторне 

заняття 1 

Визначення об’єктів та 

засобів тестування 

інформаційної системи. 

 Проектувати та реалізувати 

плани по комплексному 

тестуванню інформаційних 

систем 

http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

Лабораторне 

заняття 2 

Розробка тест-плану та 

тест-сюітів. 

 http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

Лабораторне 

заняття 3-4 

Побудова тест-кейсів.  Використовувати  методи 

кордонних умов та класи 

еквівалентності при 

побудові наборів даних для 

тест-кейсів 

Оптимізувати тест-кейси із 

використанням існуючих 

методів та 

інструментальних засобів 

http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

Лабораторне 

заняття 5-6 

Дослідницьке тестування  Використовувати методи 

дослідницького тестування 

http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

Лабораторне 

заняття 7-8 

Організація 

автоматизованого 

тестування. 

 Застосовувати 

інструментальні засоби 

автоматизованого 

тестування для організації 

різних видів тестувань 

інформаційних систем 

різного призначення  

http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

Лабораторне 

заняття 9 

Тестування вимог.  Виконувати ефективні та 

кваліфіковані інспекції 

специфікацій і сценаріїв 

роботи користувачів 

http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

Лабораторне 

заняття 10 

Тестування 

навантаження системи 

 Визначати характеристики 

навантаження системи 

Проводити тестування 

продуктивності та 

навантаження 

інформаційної системи 

http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

Лабораторне 

заняття 11-12 

Оцінка якості системи. 

Метрики якості. 

 Обирати ефективні методи 

оцінки якості 

інформаційної системи 

http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
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Визначати характеристики 

якості інформаційної 

системи  

Лабораторне 

заняття 13 

Інспекція організаційних 

процесів розробки ІС. 

 Інспектувати процес 

розробки інформаційних 

систем з метою оцінки 

ефективності контролю 

якості. 

http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

Лабораторне 

заняття 14 

Валідація та верифікація 

інформаційної системи 

 Складати плани 

проведення та проводити 

валідацію та верифікацію 

інформаційних систем 

http://dl.d

ut.edu.ua/ 

http://dl.dut.e

du.ua/ 

Самостійна 

робота 

Поняття та види 

тестування інформаціних 

систем.  

Методи тестування 

інформаційних систем.  

Автоматизація 

тестування. 

Використання шаблонів 

проектування 

автоматизованих тестів 

 

Загальні відомості про 

найпопулярніші стандарти 

якості в сфері розробки 

інформаційних систем 

Загальну термінологію 

тестувальників та 

спеціалістів з якості 

Критерії тестування та 

вимоги до ідеального 

критерію 

Основи написання тест 

кейсів  

Методи тестування 

інформаційних систем 

Методи та засоби 

оптимізації тест-кейсів 

Розробляти тестові 

артефакти різного 

призначення 

http://dl.d

ut.edu.ua/  

http://dl.dut.e

du.ua/ 

8. Мова вивчення освітньої компоненти 

українська 

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти 

Abran A. Software Metrics and Software Metrology. IEEE Computer Society, 2016. - 328 p. 

Jones C. Quantifying Software: Global and Industry Perspectives. Boca Raton: CRC Press, 2017. - 562 p. 

Mili Ali, Tchier Fairouz. Software Testing: Concepts and Operations. Wiley, 2015. - 400 p. 

Galin D. Software Quality: Concepts and Practice. Wiley, 2018. — 720 p. 

Nicolette Dave. Software Development Metrics. Manning Publications, 2015. — 192 p 

http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
http://dl.dut.edu.ua/
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10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою 

 залік 

11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти 

Лабораторія №205 «Навчальна лабораторія з вивчення програмних продуктів компаній ODOO, IBM» 

Матеріально-технічне забезпечення: 

Системний блок Everest Enterpise 7600  (виробник – ТМ “Everest“, країна походження – Україна) у складі: Ryzen 3 4C/4T 1200 3.1/3.4 GHz; DDR4 4 

Gb 2666;SSD 2.5 ̎ 120 GB; GeForceGT710-SL-1GD5; SX632CR-400W, Монітор 23,8" IPS, кeyboard, mouse. (2019 р.) – 1 шт., системний блок  

Celeron 3,2 Ghz  DDR 2GB, 150HDD, Монітор 18,5" TFT, кeyboard, mouse.-15 шт. (2011р.), системний блок HP P8500, 3,16 Ghz, DDR 8GB, 500GB 

HDD, Монітор 2х 19" TFT, кeyboard, mouse. (2014 рік) – 12 шт., проектор BENQMX507 (2016 р.) -1 шт., маршрутизатор TP-Link  ARCHER C60 

AC1350, 4xFE LAN, 1xFE  WAN – 1 шт. 

Програмне забезпечення: 

Безкоштовний веб-сервіс, https://scrumpoker.online/ 

Безкоштовний веб-сервіс, https://www.google.com/intl/ru_ua/sheets/about/ 

Visual Studio IDE, Freeware license (https://visualstudio.microsoft.com/ru/free-developer-offers/ ) 

 

 

https://scrumpoker.online/
https://www.google.com/intl/ru_ua/sheets/about/
https://visualstudio.microsoft.com/ru/free-developer-offers/

