
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
Кафедра комп’ютерних наук і математики 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ
з дисципліни

 «Проектування програмних систем»
курс 4

Спеціальність 122 (Комп’ютерні науки та інформаційні технології)

Освітня програма 122.00.01 (Інформатика)

Форма проведення:       письмова з занесенням відповідей до 
системи E-навчаннянавчання

Тривалість проведення:                    120 хвилин 

Максимальна кількість балів:         40 балів

Критерії оцінювання: 10 балів – перше (теоретичне) питання, 
10 балів – друге (теоретичне) питання, 
15 балів – третє (практичне) завдання, 
5 балів – четверте (практичне) завдання.

Перелік тем, які виносяться на екзамен:
Тема 1: Процеси життєвого циклу та моделі розробки ПЗ
1. Визначення ПЗ, проблеми розробки складного ПЗ?
2. Що таке життєвий цикл ПЗ? Які його етапи ви знаєте?
3. Життєвий цикл розробки ПЗ. Етап “Ідея”. Документ про концепцію та межі проекту.
4. Життєвий цикл розробки ПЗ. Етап „Виявлення та аналіз вимог”.
5. Життєвий цикл розробки ПЗ. Мета етапу „Проектування”.
6. Життєвий цикл розробки ПЗ. Мета етапу „Розробка”.
7. Етап “Розробка” життєвого циклу розробки ПЗ. Поняття та мета застосування 
Defensive programming ( безпечне програмування).
8. Етап “Розробка” життєвого циклу розробки ПЗ. Мета застосування Сoding Standards 
( стандартів кодування).
9. Життєвий цикл розробки ПЗ. Мета етапу „Тестування” життєвого циклу розробки ПЗ.
10. Життєвий цикл розробки ПЗ. Мета етапу „Супровід” життєвого циклу розробки ПЗ.
11. Мета етапу „Супровід” життєвого циклу ПЗ. Види супроводу.
12. Каскадна  модель життєвого циклу розробки ПЗ. Її переваги та недоліки.
13. Інкрементна  модель життєвого циклу розробки ПЗ. Її переваги та недоліки
14. Спіральної (еволюційна) моделі життєвого циклу розробки ПЗ. Її переваги та недоліки
15. Цінності та принципи Agile Manifesto 
16. Етапи розробки Scrum проекту.  Backlog продукту, backlog спринту, різниця між 
ними.
Інкремент спринту. 
17. Етапи розробки Scrum проекту. Daily Scrum Meeting (щоденний Scrum).
18. Етапи розробки Scrum проекту. Огляд спринту.
19. Етапи розробки Scrum проекту. Ретроспектива.
20. Етапи розробки Scrum проекту. Планування спринту.



Тема 2: Основні поняття, рівні та типи вимог.
1. Рівні вимог та характеристика кожного з рівнів.
2. Бізнес-правила та іх види. 
3. Джерела інформації щодо вимог
4. Різниця між функціональними та не функціональними вимогами
5. Бізнес-вимоги, та приклади іх формулювання.

Тема 3:  Нефункціональні вимоги
1. Атрибут  якості  Продуктивність  (Performance).  Поняття,  питання  для  отримання
інформації про продуктивність, приклад формулювання вимоги.
2. Атрибут якості Надійність (Reliability). Поняття,  питання для отримання інформації
про надійність, приклад формулювання вимоги.
3. Атрибут  якості  зручність  і  простота  використання  (Usability).  Поняття  та  приклад
формулювання вимоги.
4. Атрибут якості Безпека (Security). Поняття та приклад формулювання вимог.

Тема 4: Життєвий цикл вимог.
1. Мета етапу Elicit (Збору  і виявлення вимог) та дії, які потрібно виконати на  ньому.
2. Мета етапу Analyse (Аналізу вимог) та дії, які потрібно виконати на  ньому.
3. Мета етапу Analyse Refine (Перегляду вимог) та дії, які потрібно виконати на  ньому.
4. Мета етапу Formalize (Документуванню вимог)  та дії, які потрібно виконати на  ньому.
5. Мета етапу Verify (Перевірки якості вимог) та дії, які потрібно виконати на  ньому.
6. Мета етапу Prioritise (Пріоритизація) та  дії, які потрібно виконати на  ньому.
7. Різниця між Validate (Перевірка на відповідність бізнес цілям) та Verify (Перевірки якості

вимог).

Тема 5: Виявлення зацікавлених осіб.
1. Поняття зацікавленої особи. Важливість виявлення їх вимог. Способи виявлення.
2. Різниця між зацікавленими особами, клієнтом та користувачами. Прямі та непрямі 
користувачі.
3. Різниця між класом (роллю) користувачів та персоною.
Тема 6: Методи виявлення вимог. Планування виявлення вимог у проекті. 
1. Спостереження як метод виявлення вимог
2. Інтерв’ю як метод виявлення вимог.  Питання до інтерв’ю щодо виявлення інформації
про звіт.
3. Виявлення вимог за допомогою семінарів. Планування та проведення семінарів.
4. Виявлення вимог за допомогою спостереження. Активне та пасивне спостереження.
5. Виявлення вимог за допомогою мозкового штурму, етапи та правила проведення 
мозкового штурму.
6. Конкурентний аналіз та мета його проведення.

Тема 7:  Виявлення та фіксація  бізнес-навчаннявимог. Розробка ціннісної пропозиції для 
клієнтів та замовників.
1. Аналіз причин виникнення проблеми за допомогою причинно-наслідкової діаграми та
ранжуванню можливих причин за допомогою діаграми Парето.
2. Основні блоки канви бізнес моделі.
3. Основні блоки карти цінностей.
4. Основні блоки клієнтського профілю
5. Відповідність між картою цінностей та клієнтським профілем.
6. Аналіз причин виникнення проблеми за допомогою методу “П’ять Чому?”
7. Інформація, яку моє містити документ про Концепцію та Границі проекту.

Тема 8: Виявлення та фіксація користувацьких вимог. 



1. Поняття користувацької історії (User Story) та її складові. Шаблон запису користувацької 
історії. 

2. Декомпозиції  User Story, шаблони декомпозиції, приклади декомпозиції за кожним з 
шаблонів.  

3. Користувацькі сценарії (Use Case): цілі використання та шаблони запису
4. Виявлення вимог за допомогою побудови User Story Map.
5. Для чого у користувацьких історіях ( User Story) застосовуються критерії прийняття?

Які є способи іх запису. 
6. Різниця при розробці за User Story та за Use Case

Тема 9: Перехід від користувацьких вимог до функціональних вимог. Документування 
вимог. 
1. Шаблон специфікації згідно IEEE STD 830-1998
2. Шаблон специфікації вимог з Карл Вигерс, Джой Витти "Розробка вимог до ПЗ"
3. Застосування CRUD матриці для пошуку пропущених вимог.
4. Мета створення матриці трасування вимог.
5. Мова функціональної специфікації
6. Критерії якості вимог та питання для перевірки вимог критеріям якості.

Тема 10: Створення Глосарію та Словнику Даних 
1. Поняття глосарію. Шаблон запису у глосарій.  
2. Поняття Словнику Даних. Алгоритм побудови словника даних.
3. Поняття Словнику Даних. Шаблон запису у Словник Даних.

Тема 11:  Розробка Звітів.  Створення  Прототипів.
1. Прототипи: визначення, необхідність створення, види
2. Види звітів: статичні та динамічні. Шаблон специфікації звітів.

Тема 12:  Затвердження вимог. Пріоритизація вимог. Управління вимогами.
1. Застосування методу трирівневої шкала пріоритетів для пріоритизації вимог

Тема 13:  Основи UML. Моделювання прецедентів. Реалізація прецедентів. Діаграми 
послідовності. Діаграма діяльності. Діаграма станів та переходів.
1. Моделювання сценаріїв використання системи за допомогою Діаграми прецедентів. 

Відношення іnclude та extend. 
2. Діаграма діяльності та діаграма послідовності. Іх зв’язок в варіантом використання.
3. Які діаграми відповідають статичному уявленню про систему
4. Які діаграми відповідають динамічному уявленню про систему.

Тема 14:   Основи UML.  Виявлення класів аналізу. 
1. Виявлення класів аналізу за допомогою аналізу іменник/дієслово та побудова діаграми 

класів рівня аналізу.
2. Виявлення  класів аналізу за допомогою CRC-аналізу та побудова діаграми класів.
3. Аналітичні класи. Діаграма класів аналітичного рівня.

Приклад екзаменаційного білету:
1. Основні блоки карти цінності.  Основні блоки клієнтського профілю.

Відповідність між картою цінності та клієнтського профілю.
2. Поняття та мета створення матриці трасування вимог.



3. Виявити зацікавлених осіб у проекті. 

JazzN!ignt –  це  знаменитий  джазовий  фестиваль,  який  щорічно
проходить у Цюріху. З моменту створення у 1986 році він перетерпів
кілька серйозних змін щодо структури, тривалості, місця проведення,
але  квитки  завжди  продались  традиційним  способом –  через  два
агентства подій. 
Організатори  вирішили  повністю  модернізувати  систему  продажу
квитків та створили наступну концепцію. Квитки будуть продаватись
трьома різними способами: традиційно, через  два агенства  подій,  в
електронному  форматі  на  сайті  фестивалю,  а  також  через  SBB
(Федеральні Швейцарські Залізниці).
Всі  сторони матимуть  доступ  до  однієї  бази  даних квитків  у  новій
системі, щоб уникнути подвійного продажу.   З компанією  SBB має
бути укладений контракт, згідно з яким  SBB може продавати комбі-
квитки,  включаючи  як  вхідний  квиток,  так  і  поїздку  до  місця
фестивалю за  зниженою ціною з  будь-якої  точки  Швейцарії.  Таким
чином  шанувальникам  було  б  легше  та  дешевше  мати  доступ  до
JazzN!ignt.   Також  для  зручності  шанувальників  нова  система  має
підтримувати  не  тільки  німецьку,  але  й  англійську,  французьку  та
італійську мови.
Оскільки   квитки  також  продаватимуться  онлайн,  з  компанією
SecurePayment Inc. буде укладено контракт на надання обслуговування
онлайн-платежів.

4. Що за артифакт представлено. Пояснити, що він означає.

Екзаменатор                                                                       Кобець Н.М.
Завідувач кафедри                                                      Литвин О.С.


