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1 Загальні відомості 

1.1 Назва системи 

Повне найменування системи: програмний комплекс кваліфікаційного 

іспиту в процедурі добору кандидатів на посаду судді та іспиту в процедурі 

кваліфікаційного оцінювання суддів. 

Коротке найменування системи: Програма, Програмне забезпечення 

(ПЗ), Програмний комплекс, Система. 

 

1.2 Найменування організації-замовника та організацій-учасників робіт 

 

Замовник: (реквізити) 

 

1.3 Передумови для проведення робіт 

 

Нова редакція Закону «Про судоустрій і статус суддів» передбачає 

проведення кваліфікаційного іспиту в процедурі добору кандидатів на посаду 

судді та іспиту в процедурі кваліфікаційного оцінювання суддів у формі 

анонімного тестування і виконання практичного завдання. Програмний 

комплекс дозволить оптимізувати процедуру проведення іспиту, розширить 

можливості для аналізу результатів, забезпечить прозорість та об’єктивність 

в процедурі добору та кваліфікаційного оцінювання суддів, що, в результаті, 

сприятиме підвищенню рівня довіри громадян до судової влади. 

 

1.4 Порядок оформлення та передачі замовнику результатів робіт по 

розробці програмного забезпечення 

 

Програмне забезпечення передається у вигляді функціонуючого 

комплексу на базі засобів обчислювальної техніки та електротехнічного 

устаткування Замовника у строки, визначені договором. Приймання 

програмного забезпечення здійснюється комісією у складі уповноважених 

осіб Замовника та Виконавця. 
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2 Призначення системи 

 

Програмний комплекс призначений для проведення (1) кваліфікаційного 

іспиту в процедурі добору кандидатів на посаду судді та (2) іспиту в 

процедурі кваліфікаційного оцінювання суддів у формі анонімного 

тестування та виконання практичного завдання з подальшою перевіркою в 

автоматичному режимі (для тестів) та членами Кваліфікаційної комісії суддів 

(для практичних завдань).  

3 Характеристика об’єкта автоматизації 

 

Автоматизації підлягає процес анонімного тестування та виконання 

практичного завдання. 

4 Вимоги до системи 

4.1 Вимоги до системи в цілому 

4.1.1 Вимоги до функціональних характеристик 

 

Програмний продукт повинен володіти наступними функціональними 

характеристиками: 

 імпортування бази завдань з таблиці Excel; 

 автоматичне визначення балу за результатами тестування; 

 збереження даних по практичному завданню для подальшого аналізу 

Кваліфікаційною комісією суддів; 

 доступ до модулів системи за допомогою web-інтерфейсів; 

 архівація дій користувачів усіх рівнів доступу; 

 експорт інформації про результати на web-сайт; 

 можливість одночасної роботи із системою 100 і більше користувачам. 

 

4.1.2 Вимоги до надійності 

 

Надійне (стійке) функціонування програмного комплексу має бути 

забезпечене шляхом: 

 контролю коректності та повноти вхідних даних – всі дані, що 

вводяться користувачем, перевіряються на формальну коректність; 
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 ведення протоколів (архівів) дій користувачів; 

 відновлення після відмови - в разі виникнення програмного збою 

система повинна відновлювати роботу з останнього зафіксованого 

стабільного стану; 

 надання можливості періодичного створення резервних копій 

інформаційної бази (періодичність встановлюється адміністратором 

системи). 

4.1.3 Вимоги до захисту інформації  від несанкціонованого доступу та 

забезпечення анонімності іспитів 

 

Захист інформації від несанкціонованого доступу повинен 

забезпечуватися такими засобами програмного комплексу, як формування 

різних рівнів доступу із переліком допустимих прав (формується на етапі 

проектування програмного забезпечення), авторизацією користувачів, 

контролем та протоколюванням дій авторизованих користувачів. 

Дані, необхідні для функціонування програмного комплексу, повинні 

зберігатися на сервері програмного комплексу у зашифрованому вигляді. 

Анонімність осіб, що тестуються, забезпечується автоматичною 

генерацією унікального коду особи в момент початку складання нею іспиту 

та відсутністю у системі набору зв’язаних даних (код показується тільки 

після завершення тестування), що можуть однозначно ідентифікувати особу 

в період від початку іспиту до його завершення і фіксації результатів.  

 

4.1.4 Вимоги до структури та складу програмного комплексу 

 

Програмний комплекс повинен забезпечувати зберігання та обробку даних 

з використанням бази даних, доступ до якої здійснюється в межах локальної 

обчислювальної мережі. Програмний комплекс повинен бути виконаний у 

вигляді системи з «тонким клієнтом», де вся обробка інформації 

здійснюється на сервері, а користувачі за допомогою web-браузерів 

здійснюють інтерактивний доступ до сформованих системою даних. 

У склад програмного комплексу повинні входити програмні модулі: 

- адміністрування; 

- тестування; 

- практичних завдань; 

- приватного кабінету для перегляду на сайті. 
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4.2 Вимоги до функцій (задач), що виконуються системою 

4.2.1 Модуль адміністрування  

 

Модуль адміністрування призначений для керування процесом 

створення, модифікації тестових завдань, процесом тестування осіб та 

налаштування програмного комплексу. 

До Модулю повинен мати окремий доступ визначений перелік 

уповноважених осіб.  

 Модуль адміністрування повинен забезпечити: 

- авторизацію користувачів; 

- створення, видалення та редагування категорій (галузей) тестових 

завдань; 

- формування бази перевіряючих та інспекторів для практичних завдань 

з урахуванням спеціалізації; 

- перегляд статистики тестування; 

- імпорт завдань, сформованих у вигляді файлу формату Microsoft Excel, 

до бази завдань. Структура файлу надається Замовником та 

затверджується на етапі проектування програмного комплексу; 

- керування організацією іспитів шляхом встановлення календарних та 

часових графіків проведення заходів, встановлення категорії заходу; 

- формування результатів тестування для публікації на сайті; 

- формування звіту про тестування окремої особи (або окремого 

унікального ідентифікатора складання іспиту у разі анонімного заходу) 

та/або групи осіб для роздруковування на принтері. 

Програмний комплекс повинен надавати можливість зареєструвати 

довільну кількість користувачів та надати їм потрібний рівень доступу. 

Модуль повинен мати 2 інтерфейси – для адміністратора та для 

перевіряючих практичних завдань – із окремими наборами доступних 

функцій та операцій. 

  Інтерфейс адміністратора призначений для: 

- налаштування, контролю та обслуговування заходу; 

- операцій з базою перевіряючих, організації процесу перевірки 

практичних завдань; 

-  адміністрування процесу публікації результатів іспиту на сайті. 

Налаштування, контроль та обслуговування заходу полягає у: 

1) визначенні виду заходу: 

1.1) кваліфікаційний іспит кандидатів на посаду судді; 

1.2) кваліфікаційне оцінювання суддів; 
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1.3) повторне кваліфікаційне оцінювання суддів; 

2) визначенні типу заходу: 

2.1) тест; 

2.2) практичне завдання; 

3) визначенні темпоральних властивостей заходу: 

3.1) дата і час заходу; 

3.2) тривалість заходу; 

4) визначенні переліку перевіряючих із наявної бази перевіряючих 

для конкретного заходу і надання їм тимчасового доступу до 

відповідей осіб, що складають іспит (для практичних завдань); 

5) імпортуванні із зовнішнього генератора білетів переліку білетів, 

що містять тестові запитання із переліком варіантів відповідей, та 

ключів відповідей. Структура файлів білетів та ключів, сформованих 

зовнішнім генератором, уточнюються додатково. 

6) команди початку заходу у зазначений регламентом час; 

7) спостереженні за процесом тестування. У випадку ідентифікації 

апаратного або програмного збою на робочому місці особи, що складає 

іспит, забезпечити подовження терміну складання особою екзамену 

впродовж часу, що знадобився на усунення збою та повернення 

робочого місця в працездатний стан. Для цього у адміністратора 

повинні бути засоби корекції часу складання іспиту для кожного 

робочого місця окремо. Покази часу загального таймера, що 

активується адміністратором на початку іспиту, повинні коригуватися 

на сервері окремо для кожного робочого місця. Система повинна 

забезпечити автоматичну фіксацію факту збою на робочому місці, 

фактичний час на його усунення та протоколювати всі дії та команди 

адміністратора, у тому числі доданий ним час; 

8) підтвердженні факту завершення іспиту після завершення 

загального таймера та скоригованого часу для окремих робочих місць; 

9) для практичного завдання визначається перелік осіб, що будуть 

перевіряти відповіді, та часові обмеження цієї перевірки (у термін, 

заданий адміністратором з моменту надання доступу).  

10) Після повного завершення заходу, формування документальної 

відомості переліку осіб та співставлення їхніх унікальних 

ідентифікаторів можлива публікація деперсоніфікованих результатів на 

сайті. Також адміністратор формує електронну версію відомості у 

вигляді електронної таблиці. Інтерфейс повинен надати можливість 

введення прізвища, імені та по-батькові особи та його ідентифікатора 
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на іспиті. Ця інформація у подальшому буде використовуватися для 

доступу до приватного кабінету для перегляду деталізованих 

результатів іспиту кожною особою.  

 

Операції адміністратора з базою перевіряючих для , організації процесу 

перевірки практичних завдань полягають у: 

1) можливості додавати, редагувати та видаляти записи із бази даних 

осіб, що мають право перевіряти практичні завдання; 

2) формування переліку перевіряючих, що мають доступ до 

результатів конкретного заходу, та надання їм відповідного доступу; 

3) перегляду поточної статистики перевірки практичних завдань. 

 

Адміністратор повинен надавати системі дозвіл на формування та 

публікацію результатів заходу на веб-сайті у визначеному форматі по 

завершенню заходу (для тестування) або результатів перевірки відповідей 

Комісією (для практичних завдань). 

Адміністратор повинен мати доступ до всіх елементів керування, що 

забезпечують вирішення вказаних задач. 

Інтерфейс перевіряючих призначений для оцінювання якості виконання 

практичних завдань. Інтерфейс доступний після завершення заходу із 

перевірки практичних знань. Доступ до інтерфейсу – по авторизації. Після 

авторизації перевіряючі отримують від системи матеріал для перевірки та 

формуляр із переліком критеріїв оцінювання та шкалами оцінювання. 

Рекомендовано розміщувати матеріал для оцінювання та формуляр 

оцінювання візуально поряд. 

Перевіряючий оцінює отриманий матеріал та вносить в електронний 

формуляр результати оцінювання по кожному критерію. Завершення 

перевірки підтверджується перевіряючим за допомогою натискання кнопки 

«Завершено» та є остаточним. Далі перевіряючий може отримати наступне 

практичне завдання для перевірки. Кожну відповідь окремо перевіряють 3 

члена комісії, якщо різниця в результуючому балі перевищує 30%, то 

автоматично призначається повторна перевірка відповіді. 

 

4.2.2 Модуль тестування 

 

Модуль тестування призначений для реалізації процедури перевірки 

знань суддів в автоматизованому режимі. 

Модуль повинен забезпечити: 
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- автоматичну генерацію форми білету у веб-інтерфейсі; 

- автоматичну генерацію унікального ідентифікатора (коду), що 

надається особі, яка складає іспит, на його початку, але відображається 

тільки після завершення; 

- збереження знімку отриманого білету в базі даних для можливих 

апеляцій; 

- можливість вибору правильної відповіді із числа наданих варіантів для 

кожного тестового завдання; 

- можливість тимчасово пропустити тестове завдання і повернутися до 

нього пізніше; 

- протоколювання дії особи, що складає тестування, у тому числі кожний 

вибір варіантів відповіді; 

- фіксацію варіанту остаточної відповіді за допомогою кнопки в 

інтерфейсі; 

- контролювати строк проведення іспиту і автоматично його 

завершувати після закінчення відведеного часу; 

- завершувати іспит за бажанням особи – натисканням на кнопку 

«Завершено»; 

- можливість автоматичного перепідключення до відкритого блоку 

тестів з того самого комп’ютера  при виникненні збою; 

- оцінювання правильності виконання особою тестування з наданням 

особі, що складала тестування, результатів. 

Модуль може працювати в режимі тестування та апробаційному режимі. 

Режим тестування призначений для перевірки рівня знань осіб. 

Апробаційний режим призначений для аналізу якості тестових запитань. 

Процедура роботи модулю під час підготовки та проведення 

тестування повинна відповідати наведеному переліку. 

1) тестування розпочинається по команді адміністратора заходу, 

запускається таймер зворотного відліку, що обмежує загальний час 

виконання тестових завдань. Відлік часу ведеться на стороні сервера 

із постійною синхронізацією з комп’ютером, на якому виконується 

тестування; 

2) модуль розподіляє наявні варіанти білету між робочими місцями, на 

яких виконується тестування, у довільному порядку; 

3) модуль генерує унікальний деперсоніфікований ідентифікатор для 

кожного робочого місця, на якому складається тестування, але 

відображає його на екрані комп’ютера після завершення тестування 
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впродовж встановленого часу, цей ідентифікатор пов’язаний з 

варіантом білету та ключем відповідей.  

4) Сформований варіант білету та ключ відповідей, прив’язаний до 

унікального ідентифікатора, зберігається у базі даних для 

можливості подальшого аналізу. 

5) на екрані комп’ютера послідовно відображаються питання з білету 

та варіанти відповідей. Особа може вибрати відповідь та 

підтвердити її правильність, натиснувши екранну кнопку 

«Зафіксувати відповідь». Можна пропускати тестові запитання, 

повертатися до раніше пропущених, коригувати надані відповіді. 

Для цього потрібно передбачити екранні кнопки «Вперед» та 

«Назад» відповідно. Всі дії особи, що складає тестування, 

протоколюються на стороні сервера. 

6) Якщо особа, що складає тестування, відповіла на всі запитання 

тесту, або вичерпано час, відведений на складання тесту, він 

завершується. Особа може достроково завершити тестування, 

натиснувши кнопку «Завершено». Відповіді на тестові питання, 

актуальні в момент завершення часу тестування або натискання 

кнопки «Завершено», є остаточними.  

7) По завершенню запиту Модуль звіряє відповіді, надані особою, з 

ключем правильних відповідей варіанту білету, обчислює кількість 

балів за тест. Отриманий особою результат тестування у вигляді 

загальної кількості балів разом із унікальним деперсоніфікованим 

ідентифікатором зберігається у базі даних та не може бути змінений. 

На екрані відображається унікальний ідентифікатор, наданий на 

початку тестування. Його особа, що складає тестування, 

використовує для заповнення паперової відомості заходу.  

 

Адміністратор тестування повинен мати можливість призупинити 

тестування на визначений ним час із подальшим відновленням з 

обґрунтуванням причини. 

У разі технічного збою робочого місця під час складання тестування, 

його тривалість повинна бути автоматично продовжена на час, витрачений на 

відновлення робочого стану, із збереженням вже введених особою 

відповідей. 

Після завершення заходу, коли всі особи завершили тестування, 

формується деперсоніфікована таблиця, що містить унікальний 
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ідентифікатор, виданий особі під час тестування, та загальну кількість балів, 

отриманих особою. 

Для апробаційного режиму, коли на контрольній групі осіб 

досліджується якість тестових завдань, додатково формується статистика у 

табличній формі, у якій відображено: 

- номери питань білетів та відповіді кожної особи на них; 

- загальна кількість та відсоткове відношення кожного варіанту відповіді 

на кожне завдання; 

- середній час роботи над кожним завданням окремо.  

Статистика повинна експортуватися у формат Microsoft Excel для 

подальшої обробки. 

Якщо для апробації надається один варіант білету, то модуль 

переставляє у довільному порядку тестові питання та варіанти відповідей 

у межах кожного завдання і формує відповідні ключі правильних 

відповідей для кожного згенерованого варіанту білету. Якщо білет містить 

кілька розділів, то перестановка завдань відбувається в межах кожного 

розділу окремо. Якщо надано кілька варіантів білету, то модуль 

розподіляє їх між робочими місцями у довільному порядку без зміни 

структури білету. 

 

4.2.3 Модуль практичних завдань 

Модуль практичних завдань призначений для виявлення практичних 

навичок та умінь у застосуванні закону та веденні судового засідання за 

допомогою аналізу вирішення ним практичного завдання. Оцінює результати 

виконання особою практичного завдання  екзаменаційна  комісія у складі 

трьох осіб. 

Модуль повинен забезпечити: 

- автоматичну генерацію практичного завдання у вигляді веб-сторінки з 

формою вводу; 

- автоматичну генерацію унікального ідентифікатора (коду), що 

надається особі, яка вирішує практичне завдання, на його початку; 

- для неанонімного іспиту – введення особою номеру свого паспорта для 

внесення у результуючу форму практичного завдання;  

- збереження сформованого практичного завдання в базі даних; 

- можливість вводу рішення практичного завдання у спеціальне поле 

введення; 

- протоколювати дії особи, що вирішує практичне завдання; 
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- контролювати час, відведений на виконання практичного завдання і 

автоматично його завершувати по закінченню відведеного часу; 

- завершувати виконання практичного завдання за бажанням особи – 

натисканням на кнопку «Завершено»; 

- надавати окремий доступ екзаменаційній комісії  для оцінювання 

практичного завдання; 

- неможливість зміни відповіді на практичне завдання зі сторони 

перевіряючих та інших авторизованих осіб, відповідь доступна лише 

для перегляду; 

- генерувати електронний формуляр оцінювання екзаменаційною 

комісією результатів іспиту особи з переліком критеріїв та шкалою їх 

оцінки; 

- у разі розбіжності результатів оцінювання більше, ніж на 30%, 

ініціалізувати процедуру повторного розгляду роботи; 

- формувати відомість результатів оцінювання по аналізу роботи комісії; 

- коректувати фінальну оцінку по результатам апеляції спеціально 

уповноваженою особою з фіксацією причини корегування, часу 

внесення змін та протоколюванням здійснених нею дій. 

 

Процедура роботи модулю під час підготовки та проведення частини 

іспиту у формі вирішення практичного завдання повинна відповідати 

наведеному переліку: 

1) вирішення практичного завдання розпочинається по команді 

адміністратора, запускається таймер зворотного відліку, що обмежує 

загальний час виконання практичних завдань. Відлік часу ведеться 

на стороні сервера із постійною синхронізацією з комп’ютером, на 

якому виконується практичне завдання; 

2) модуль розподіляє наявні варіанти білетів між робочими місцями, на 

яких виконується практичне завдання, у довільному порядку. 

Формат білету та завдань у ньому визначаються додатково; 

3) модуль генерує унікальний деперсоніфікований ідентифікатор для 

кожного робочого місця, на якому виконується практичне завдання, 

та відображає його на екрані комп’ютера по завершенню заходу. 

Цей ідентифікатор пов’язаний з варіантом білету. Варіант білету, 

пов’язаний з ідентифікатором, зберігається в базі даних для 

можливості подальшого аналізу. 

4) на екрані комп’ютера послідовно відображаються практичні 

завдання. Особа набирає відповідь у спеціальному полі введення. 
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Розміри поля повинні бути зручними для роботи. По завершенню 

відповіді особа натискає кнопку «Зберегти», що підтверджує згоду 

особи із введеною відповіддю. Можна коригувати введену під час 

виконання практичного завдання інформацію. Для цього потрібно 

передбачити екранні кнопки «Вперед», «Назад», «Змінити» 

відповідно. Всі дії особи, що складає іспит, протоколюються на 

стороні сервера. 

5) За необхідності особа має право звернутися до додаткового джерела 

інформації - нормативно-правової бази Rada.gov.ua.  

6) Особа може достроково завершити іспит, натиснувши кнопку 

«Завершено». Якщо особа, що складає іспит, вирішила всі практичні 

завдання, або вичерпано час, відведений на вирішення практичного 

завдання, він завершується. Відповіді на практичні завдання, 

актуальні в момент завершення часу, відведеного на виконання 

практичного завдання, або натискання кнопки «Завершено», є 

остаточними.  

7) В момент завершення виконання практичного завдання, впродовж 

визначеного часу, на екрані відображується унікальний 

ідентифікатор, наданий на початку заходу. Особа, що вирішувала 

практичне завдання, використовує його для заповнення паперової 

відомості заходу.  

8) Загальна база перевіряючих (без розподілення по відповідям) 

визначається адміністратором заходу.  По завершенню заходу 

модуль формує перелік перевіряючих кожної окремої роботи із 

загального переліку перевіряючих, заявлених на захід. Модуль 

відображає необхідний формуляр критеріїв оцінювання із 

зазначенням діапазону оцінювання по кожному критерію. 

Згенерований формуляр стає доступним у закритому інтерфейсі 

модулю адміністрування для обраних  перевіряючих.  

9) Після завершення перевірки практичного завдання модуль визначає 

загальну оцінку як середнє арифметичне оцінок окремих 

перевіряючих. У разі розбіжності між оцінками окремих 

перевіряючих більш ніж на 30% від середньої, робота автоматично 

має повертатися на повторну перевірку. Передбачити можливість 

повторної перевірки іншим складом перевіряючих. 

Адміністратор заходу  повинен мати можливість призупинити захід на 

визначений ним час із подальшим відновленням з моменту зупинки з 

обґрунтуванням причини. 



15 

 

15 

 

У разі технічного збою робочого місця під час заходу, його тривалість 

повинна бути автоматично продовжена на час, витрачений на відновлення 

робочого стану, із збереженням вже введених особою відповідей.  

 

4.2.4 Модуль приватного кабінету для перегляду результатів на сайті 

 

У програмній частині веб-сайту Вищої кваліфікаційної комісії суддів 

України необхідно реалізувати можливість прийому даних про результати 

оцінювання шляхом надання захищеного програмного інтерфейсу (API) та 

перегляду цих результатів у скороченому вигляді на публічній частині веб-

сайту, та у розгорнутому вигляді у приватному кабінеті. 

Після проведення тестування на сайті у табличному вигляді 

розміщується інформація про результати тестування, де у лівій колонці 

знаходиться унікальний деперсоніфікований ідентифікатор, а у правій – 

загальна кількість балів за тест. Для частини іспиту у формі виконання 

практичного завдання публікуються ідентифікатори та загальна кількість 

балів, у випадку виду заходу «Кваліфікаційний іспит кандидатів на посаду 

судді» додатково публікується кількість балів за кожне завдання окремо. 

На сайті результати групуються за здійсненими заходами і доступні для 

перегляду впродовж 2-3 місяців із дня опублікування. 

Приватний кабінет є окремим підсайтом веб-сайту публікації 

результатів та призначений для перегляду деталізованих результатів 

тестування та виконання практичного завдання особою, що складала іспит. 

Способом доступу до приватного кабінету є авторизація на сайті, де логіном 

є Прізвище, ім’я та по-батькові особи, написані українською мовою, а 

паролем – будь який з двох ідентифікаторів, що генерується для особи під 

час проведення тестування та вирішення практичних завдань. 

У приватному кабінеті міститься інформація про результати складеного 

особою іспиту. Результати тестового іспиту відображаються у вигляді 

загальної кількості балів, набраної особою. Для практичних завдань 

вказується оцінка за кожне завдання, а також наводиться відповідь особи на 

це завдання. 

Також у приватному кабінети міститься рейтингова таблиця всіх осіб, 

що складали іспит. 
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4.3 Вимоги до програмного забезпечення 

 

Програмний комплекс повинен бути побудований на клієнт-серверній 

архітектурі з використанням веб-технологій, що не вимагають додаткового 

ліцензування. Серверна частина програмного комплексу має базуватися на 

веб-сервері Apache2 або Microsoft IIS та системі керування базами даних 

MySQL версії не нижче 5.5. Базовою мовою програмування пропонується 

обрати PHP версії не нижче 5.4 або ASP.NET. При проектуванні програмного 

комплексу необхідно застосувати архітектуру Model-View-Controller для 

розмежування алгоритмічної частини від інтерфейсу та забезпечення 

спільного використання компонентів. Серверна частина повинна 

функціонувати у локальній мережі ВККСУ та обмежувати доступ до модулів 

з мережі Інтернет. При розробці дозволяється застосовувати фреймворки 

(наприклад Yii2).  

Клієнтська частина повинна бути побудована на стандартних веб- 

технологіях, що не вимагають встановлення додаткових компонентів на 

комп’ютер (не рекомендується використовувати Flash або Java-аплети). 

Сторінки інтерфейсу генеруються сервером за стандартом HTML5, 

оформлення здійснюється за допомогою таблиць стилів CSS, а 

інтерактивнісь сторінок забезпечується скриптами Javascript та 

асинхронними запитами через AJAX. Інтерфейс повинен коректно 

працювати у сучасних веб-браузерах Mozilla FireFox та Google Chrome.  

Дані, що передаються з клієнта на сервер повинні бути захищені від 

зовнішнього втручання та сторонньої модифікації, відповіді на тестові 

завдання необхідно зберігати у закодованому вигляді, щоб стороння особа не 

могла в ручному режимі коректно їх редагувати. Також необхідно 

програмним шляхом забезпечити одностороннє архівування відповідей у 

резервну базу даних, що можна вивантажити у вигляді файлу (наприклад 

SQLite). 

 

4.4 Вимоги до технічного забезпечення 

 

Програмний комплекс розрахований на функціонування при такому 

наборі технічних засобів: 

- мінімальна апаратна конфігурація сервера: 

o 2-ядерний процесор з тактовою частотою від 1.4 ГГц ; 

o оперативная пам’ять об’ємом не менше 2 Гб ; 
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o відеокарта та монітор з роздільною здатністю не менше 

1024х768; 

o клавіатура; 

o маніпулятор типу «миша»; 

o вільний дисковий простір не менш ніж 10 Гб. 

- мінімальна апаратна конфігурація комп’ютера-клієнта: 

o процесор з тактовою частотою 1.4 ГГц ; 

o оперативная пам’ять об’ємом не менше 1 Гб ; 

o відеокарта та монітор з роздільною здатністю не менше 

1024х768; 

o клавіатура; 

o маніпулятор типу «миша»; 

o вільний дисковий простір не менш ніж 5Гб. 

Технічне забезпечення надається Замовником. 

 

4.5 Вимоги до організаційного забезпечення 

 

З метою забезпечення об’єктивності, прозорості та однакових умов для 

осіб, які складають іспит, адміністратор системи повинен: 

- перед початком виконання практичного завдання, в локальній мережі 

де проходить захід, забезпечити можливість доступу осіб тільки до 

нормативно-правової бази Rada.gov.ua; заборонити доступ до реєстру 

судових рішень та інших додаткових джерел інформації; 

- перед початком виконання практичного завдання забезпечити 

можливість доступу осіб до нормативно-правової бази Rada.gov.ua; 

заборонити доступ до реєстру судових рішень та інших додаткових 

джерел інформації; 

- по завершенню іспиту роздрукований результат іспиту особи 

запакувати в сейф-пакет; 

- після проведення іспиту, у визначені строки, забезпечити публікацію 

результатів на сайті. 
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4.6 Вимоги до лінгвістичного забезпечення 

 

Користувацький інтерфейс системи повинен бути виконаний 

українською мовою, при проектуванні системи повинна бути передбачена 

можливість перекладу інтерфейсу на іншу мову.  

Вся документація, що розроблюється в рамках створення системи, 

повинна бути надана українською мовою.   

При розробці програмного забезпечення системи повинні 

використовуватися ефективні мови високого рівня. Вибір мов програмування 

виконується на стадії розробки програмної частини системи. 

 

4.7 Вимоги до ергономіки та технічної естетики 

 

Взаємодія користувачів із програмним комплексом повинна 

реалізовуватися за допомогою веб-інтерфейсів. 

Інтерфейс програмного комплексу повинен бути зрозумілим та зручним, 

не перевантаженим графічними елементами. Навігаційні елементи та 

компоненти інтерактивної взаємодії повинні бути виконані у зручній для 

користувача формі. Введення та виведення даних в систему, введення 

керуючих команд та результат їх виконання повинні виконуватися в 

інтерактивному режимі. 

До інтерфейсів користувача висуваються наступні вимоги: 

- мінімально можливий час відгуку системи; 

- оптимізація інтерфейсів програмного комплексу з точки зору 

максимальної роботи із системою; 

- уніфікація розміщення керуючих елементів; 

- підтвердження виконання критичних дій в системі; 

- мінімізація кількості полів, що заповнюються. 

Інтерфейс повинен мати можливість адаптації до людей із вадами зору або 

слуху для полегшення їх роботи із програмним комплексом. 

5 Склад і зміст робіт по створенню системи 

 

Розробка системи виконується в наступній послідовності: 

Етап Зміст робіт Результат 

1 Проектування інтерфейсів 

та розробка графічного 

дизайну всіх модулів 

Графічний дизайн у виглядь 

макетів формату PSD. 
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програмного комплексу 

2 HTML-верстка інтерфейсів 

Проектування  

Шаблони веб-сторінок у вигляді 

набору файлів HTML, CSS, 

Javascript 

3 Проектування та створення 

бази даних системи 

Схема даних, таблиці для 

збереження даних та зв’язки між 

ними у СУБД MySQL 

4 Розробка програмної 

частини модулів системи, 

інтеграція шаблонів, 

налаштування інтерфейсів 

Працездатна система на сервері 

Розробника з діючими 

інтерфейсами всіх модулів та 

модуль перегляду результатів на 

веб-сайті ВККСУ. 

5 Розгортання систему у 

локальній мережі на 

сервері ВККСУ,  

тестування системи на 

контрольних прикладах. 

Завантажені у систему пробні 

завдання, сформовані білети, 

контрольні приклади по 

проведенню тестування та 

практичного завдання. 

 

6 Порядок прийому системи в експлуатацію 

 

Прийом робіт виконується шляхом проведення приймальних 

випробувань. Приймальні випробування виконуються приймальною комісією 

у складі уповноважених осіб Замовника та Виконавця. По результатам 

оформлюється Акт здачі-приймання робіт. 

Мета приймальних випробувань полягає у підтвердженні відповідності 

проведених робіт затвердженому Технічному завданню. 

Приймальні випробування здійснюються на базі технічних засобів 

Замовника. 

Види, склад та об’єм випробувань визначаються Програмою та 

методикою випробувань. 

7 Вимоги до документування 

 

Виконавець повинен надати Замовнику звіти щодо наданих послуг по 

створенню програмного комплексу. Обов’язковим елементом звіту є 

інформація про технічні характеристики продукту (архітектура, застосовані 

технології), опис функцій модулю, контрольний приклад роботи та інші дані, 

інформація про які необхідна для самостійного обслуговування продукту 

Замовником. 
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Затвердження звіту Виконавця здійснюється шляхом підписання обома 

сторонами відповідного акту здачі-приймання робіт. 

Документація надається українською мовою на електронному та 

паперовому носіях. 

 


