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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ* 

Ступінь вищої освіти бакалавр 
Освітня програма Інформаційні системи і технології 
Спеціальність 126 Інформаційні системи та технології 
Рік навчання, семестр 4-й рік, 8-й семестр 
Кількість кредитів 5 
Лекції: 26 години 
Лабораторні заняття: 26 години 
Самостійна робота: 98 години 
Форма навчання денна 
Форма підсумкового 
контролю 

екзамен 

Мова викладання українська 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА* 
ПРОФАЙЛ ЛЕКТОРА 
Лектор 

 

Бабич Тетяна Юріївна,  
Кандидат економічних наук,  
доцент кафедри комп’ютерних технологій та економічної 
кібернетики.  

Вікіситет http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Бабич_Тетяна_Юріївна  
ORCID https://orcid.org/0000-0001-6927-7313  
Як комунікувати https://t.iu.babych@nuwm.edu.ua 

Актуальні оголошення на сторінці дисципліни в системі 
MOODLE 

ПРО ДИСЦИПЛІНУ  
Анотація навчальної 
дисципліни, 
в т.ч. мета та цілі 
 

Мета навчальної дисципліни «Технології тестування 
програмних продуктів» полягає в засвоєнні необхідних 
теоретичних знань, прикладних вмінь і навичок щодо 
основних понять та визначень у галузі налагодження та 
тестування програмного забезпечення, критеріїв вибору 
тестів, огляду видів тестування, аналізу особливостей 
процесу й технології тестування, придбанні навичок 
застосування сучасних інформаційних технологій для 
аналізу вимог та тестуванню інформаційних систем, 
створення звітної тестової документації. 
Основними завданнями є набуття студентами 
теоретичних знань з основ процесу тестування 
програмних засобів; отримання практичних навичок 
тестування програмного забезпечення і оформлення 
тестової документації. 

http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Бабич_Тетяна_Юріївна
https://orcid.org/0000-0001-6927-7313
mailto:o.a.lahodniuk@nuwm.edu.ua
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Посилання на 
розміщення 
навчальної 
дисципліни на 
навчальній 
платформі Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2367    

 

Компетентності ЗК 2. Здатність застосовувати знання та розуміння предметної 
області у практичних ситуаціях, виявляти, ставити та 
вирішувати проблеми. 
ЗК 5.  Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 
різних джерел, до використання інформаційних і комунікаційних 
технологій. 
ФК 1. Базові знання сучасних методів проектування, розроблення 
та аналізу алгоритмів, уявлення про сучасні принципи людино-
машинної взаємодії та засоби розробки людино-машинного 
інтерфейсу, використання розподілених інформаційних систем, 
технологій хмарних обчислень та крос-платформних мобільних 
додатків. 
ФК 9. Здатність до системного мислення, опанування методами 
аналізу предметної області в прикладних сферах для виявлення 
та оцінки наявних потреб інформатизації, оцінювання вихідних 
даних, моделювання та прогнозування, передбачення ризиків та 
аспектів безпеки, що можуть виникати стосовно розробленого 
ПЗ. 
ФК 12. Здатність будувати ефективні обчислювальні алгоритми, 
обґрунтовувати методи проектування та використання ПЗ, 
визначати ефективність програм за допомогою тестування, 
здійснювати документування з дотриманням норм та 
стандартів. 

Програмні 
результати 
навчання 

ПРН 2. Застосовувати розуміння принципів структурного 
програмування, сучасних процедурно-орієнтованих мов, основних 
структур даних для розробки складних програмних систем. 
ПРН 10. Виділити відмінності та спільні риси методів керування і 
планування проектами, застосовувати моделі та методи оцінки 
надійності програмних систем. 
ПРН 13. Застосовувати сучасні технології та інструментальні 
засоби розробки програмних систем на всіх етапах життєвого 
циклу. 
ПРН 15. Аргументовано переконати колег у правильності 
пропонованого рішення щодо певного програмного забезпечення, 
донести до інших, в тому числі і до клієнтів, свою позицію. 
ПРН 18. Пояснити різницю між різними парадигмами 
програмування, охарактеризувати види програмування, 
здійснювати класифікацію методів розроблення інформаційних 
систем. 

Перелік 
соціальних, 
«м’яких» навичок 
(soft skills) 

Комунікативність; вміння чітко формулювати свою думку; 
навички ефективного мислення; вміння сприймати 
конструктивну критику; здатність до роботи в команді, 
саморозвитку; стресостійкість та інші. 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2367
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Структура 
навчальної 
дисципліни 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Основні поняття якості ПЗ та 
тестування ПЗ. 
Лекції – 12 годин 
Лабораторні роботи – 10 годин 
Самостійна робота – 48 годин 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Технології тестування програмних 
продуктів 
Лекції – 14 годин 
Лабораторні роботи – 16 годин  
Самостійна робота – 50 годин 
 
ТЕМИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ (наведено нижче) 
 
ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ (оцінка в балах, максимум 54 балів) 

1. Види тестування. Планування тестування. 
2. Аналіз існуючих програм-аналогів. 
3. Розробка вимог. 
4. Тестування вимог.  
5. Тестування програмного забезпечення: розробка тестів.  
6. Пошук і документування дефектів. Використання систем 

трекінгу багів. 
7. Документування результатів тестування. 
8. Тестування юзабіліті. 

Методи 
оцінювання та 
структура оцінки 

Для досягнення цілей та завдань курсу студентам потрібно 
засвоїти теоретичний матеріал та здати модульні контролі 
знань, а також вчасно виконати лабораторні та самостійні 
роботи. В результаті можна отримати такі обов’язкові бали: 

 60 балів – за вчасне та якісне виконання завдань 
лабораторних (54 бали), активну роботу під час лекційних 
занять (6 балів), що становить поточну (практичну) 
складову його оцінки; 

 20 балів – модульний контроль 1; 

 20 балів – модульний контроль 2. 
або  

 40 балів – екзамен 
Усього 100 балів. 

Додаткові бали студентам також можуть бути зараховані за 
конкретні пропозиції з удосконалення змісту навчальної 
дисципліни. 
Модульні контролі проходитимуть у формі тестування 
платформі MOODLE. У тесті 32 запитання різної складності:  
• рівень 1 – 24 запитання по 0,5 бала (12 балів), 
• рівень 2 – 8 запитань по 0,7 бала (5,6 бала), 
• рівень 3 – 2 запитання по 1,2 бала (2,4 бала). 
Усього – 20 балів. 
Нормативні документи, що регламентують проведення 
поточного та підсумкового контролів знань студентів, а також 
можливість подання апеляції:  
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
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nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti  
Місце навчальної 
дисципліни в 
освітній 
траєкторії 
здобувача вищої 
освіти 

Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: 
“Вища  математика”, “Програмування”, “Операційні системи”, 
“Проектування інформаційних систем”. 

Поєднання 
навчання та 
досліджень 

Студенти мають можливість додатково отримати бали за 
виконання індивідуальних завдань дослідницького характеру, їх 
також може бути долучені до написання та опублікування 
наукових статей з тематики курсу, до участі в конференціях.  

 

Інформаційні 
ресурси 

БАЗОВА ЛІТЕРАТУРА 
1.  Авраменко А.С., Авраменко В.С., Косенюк Г.В. Тестування 

програмного забезпечення. Навчальний посібник. Черкаси: 
ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2017. 284 с.  

2.  Блэк Р. Ключевые процессы тестирования. Планирование, 
подготовка, проведение, совершенствование. Москва: 
Лори. 2006. 544 с. 

3.  Котляров В.П. Основы тестирования программного 
обеспечения. Москва: Открытый Университет «ИНТУИТ», 
2016. 349 с.  

4.  Куликов С.C. Тестирование программного обеспечения. 
Базовый курс. Минск: Четыре четверти, 2017. 312 с. 

5.  Савин Р. Тестирование Дот Ком, или Пособие по 
жестокому обращению с багами в интернет-стартапах.  
Москва: Дело, 2007. 312 с. 

6.  Синицын С.В., Налютин Н.Ю. Верификация программного 
обеспечения. Учебное пособие. Москва: Национальный 
Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. 446 с.  

7.  Системи управління якістю. Основні положення та словник 
термінів. (ISO 9000:2015, IDT): ДСТУ ISO 9000:2015 – 
[Чинний від 2016-07-01]. Київ: ДП «УкрНДНЦ», 2016. 49 с. 
(Національний стандарт України).  

8.  Системи управління якістю. Вимоги. (ISO 9001:2015, IDT): 
ДСТУ ISO 9001:2015 – [Чинний від 2016-07-01]. Київ: ДП 
«УкрНДНЦ», 2016. 30 с. (Національний стандарт України).  

9.  Якість програмного забезпечення та тестування: базовий 
курс. Навчальний посібник / За ред. Крепич С.Я., Співак І.Я. / 
для бакалаврів галузі знань 12 «Інформаційні технології» 
спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення».  
Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2020. 478 с.  

ДОПОМІЖНА ЛІТЕРАТУРА 
10.  Бейзер Б. Тестирование черного ящика. Технологии 

функционального тестирования программного обеспечения 
и систем. Санкт-Петербург: Питер, 2004. 318 с. 

11.  Канер С. Тестирование программного обеспечения. Київ: 
ДиаСофт. 2000. 544 с. 

12.  Майерс Г. Искусство тестирования программ. Москва: 
Финансы и статистика, 1982. 176 с. 

13.  Тамре Л. Введение в тестирование программного 
обеспечения. Москва: Издательский дом «Вильямс», 2003. 

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
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368 с. 
14.  ИНТУИТ. Интернет университет информационных 

технологий [Электронный ресурс]. Режим доступа : 
http://intuit.ru.  

15.   Липаев В. В. Тестирование компонентов и комплексов 
программ. [Электронный ресурс]. Режим доступа : 
http://www.computer-museum.ru/books/lipaev/.  

16.  Тестирование и качество ПО [Электронный ресурс].  
Режим доступа : http://software-testing.ru. 

ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 
Дедлайни та 
перескладання 

Завдання до лабораторних та самостійних робіт з відповідної 
теми повинні бути виконані і здані на оцінювання протягом 14 
днів з дати заняття. У випадку недотримання термінів 
кількість балів знижується на 10%.  
Ліквідація академічної заборгованості здійснюється згідно 
«Порядку ліквідації академічних заборгованостей у НУВГП», 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього документу і 
реалізується право студента на повторне вивчення 
дисципліни чи повторне навчання на курсі.  
Перездача модульних контролів здійснюється згідно:  
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-
nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti .  
Оголошення стосовно дедлайнів здачі частин навчальної 
дисципліни відповідно до політики оцінювання 
оприлюднюються на сторінці даної дисципліни на платформі 
MOODLE за календарем: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2171. 

Правила академічної 
доброчесності 

До кожного заняття здобувачі повинні наперед ознайомитися 
з матеріалами та інформаційними ресурсами, що розміщені 
на сторінці дисципліни в Moodle.  
Студенти мають самостійно виконувати і здавати на 
оцінювання лише власні результати. При виконанні 
лабораторних робіт з дисципліни може бути наявне 
порівняння та обговорення програмних кодів з метою 
усвідомлення власних помилок та пропозицій кращого 
варіанту коду.  
Однак студенти повинні індивідуально розробити програму, 
що виконує завдання. Забороняється копіювання виконаних 
завдань у інших студентів. За списування під час виконання 
окремих завдань, студенту оцінка за дане завдання не 
зараховується або надається на виконання нове завдання за 
відповідною темою.  
За списування під час проведення модульного контролю, 
студент позбавляється подальшого права здавати матеріал 
і у нього виникає академічна заборгованість.  
Документи стосовно академічної доброчесності (про плагіат, 
порядок здачі курсових робіт, кодекс честі студентів, 
документи Національного агентства стосовно 
доброчесності) наведені на сторінці ЯКІСТЬ ОСВІТИ сайту 
НУВГП – http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj   
Всі студенти, співробітники та викладачі НУВГП мають бути 
чесними у своїх стосунках, що застосовується і поширюється 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2171
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
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на поведінку та дії, пов'язані з навчальною роботою. 
Студенти мають самостійно виконувати та подавати на 
оцінювання лише результати власних зусиль та оригінальної 
праці, що регламентовано Кодексом честі студента у НУВГП 
(https://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj)  
Принципи доброчесності у НУВГП та відповідність 
показникам забезпечення якості вищої освіти 
регламентовано НАЗЯВО та положеннями відділу якості 
освіти НУВГП.  
Сайт НАЗЯВО: https://naqa.gov.ua/   
Відділ якості освіти НУВГП:  
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo/dokumenti   

Вимоги до 
відвідування 

Лекційні і лабораторні заняття, та консультації 
відбуватимуться off-line або on-line (за допомогою Google 
Meet) згідно розкладу https://desk.nuwm.edu.ua/cgi-
bin/timetable.cgi . 
Студент має право оформити індивідуальний графік 
навчання згідно відповідного положення 
http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/.  
Здобувачі можуть на заняттях використовувати особисті 
ноутбуки, але виключно в навчальних цілях із даної дисципліни.  
У випадку пропуску заняття (лікарняні, мобільність, т. ін.) 
студент опрацьовує пропущений матеріал у вільний від 
занять час та складає його під час консультацій.  
Студенту не дозволяється пропускати заняття без 
поважних причин.  
З об’єктивних причин пропуску занять (лікарняні, мобільність і 
т. ін.) студенти можуть самостійно вивчити пропущений 
матеріал на платформі MOODLE 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2171. 

Неформальна та 
інформальна освіта 

Студенти мають право на визнання (перезарахування) 
результатів навчання, набутих у неформальній та 
інформальній освіті згідно з відповідним Положенням: 
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita.  
Зокрема студенти можуть самостійно проходити on-line 
курси на таких навчальних платформах, як Prometheus, 
Coursera, edEx, edEra, QAtestlab та інших, для наступного 
перезарахування результатів навчання. Зокрема, 
рекомендується курс на платформі Prometheus: Основи 

тестування програмного забезпечення  
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-
v1:LITS+115+2017_T4/about. 
При цьому важливо, щоб знання та навички, що формуються 
під час проходження певного on-line курсу чи його частин, 
мали зв'язок з очікуваними навчальними результатами даної 
дисципліни (освітньої програми) та перевірялись в 
підсумковому оцінюванні.  

ДОДАТКОВО 
Правила отримання 
зворотної інформації 
про дисципліну* 

Щосеместрово студентів заохочується пройти on-line 
опитування стосовно якості викладання та навчання 
викладачем даного курсу та стосовно якості освітнього 
процесу в НУВГП.  

https://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
https://naqa.gov.ua/
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo/dokumenti
https://desk.nuwm.edu.ua/cgi-bin/timetable.cgi
https://desk.nuwm.edu.ua/cgi-bin/timetable.cgi
http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2171
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita
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За результатами анкетування студентів викладачі 
можуть покращити якість навчання та викладання за 
даною та іншими дисциплінами.  
Результати опитування студентам надсилають 
обов’язково.  
Порядок опитування, зміст анкет та результати 
анкетування здобувачів минулих років та семестрів 
завантажені на сторінці «ЯКІСТЬ ОСВІТИ»:  
http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja   
http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja 
http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja. 

Оновлення* За ініціативою викладача зміст даного курсу оновлюється 
щорічно із врахуванням нових тенденцій у тестуванні ПЗ.  
Студенти також можуть долучатись до оновлення 
дисципліни шляхом подання пропозицій викладачу стосовно 
новітніх змін у галузі. За таку ініціативу студенти можуть 
отримати заохочувальні бали.   

Навчання осіб з 
інвалідністю 

Документи та довідково-інформаційні матеріали стосовно 
організації навчального процесу для осіб з інвалідністю 
доступно за посиланням http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-
invalidnistju   
У випадку навчання таких категорій здобувачів освітній 
процес даного курсу враховуватиме, за можливістю, усі 
особливі потреби здобувача.  
Викладач та інші здобувачі даної освітньої програми 
максимально сприятимуть організації навчання для осіб з 
інвалідністю та особливими освітніми потребами.  

Практики, 
представники 
бізнесу,  фахівці, 
залучені до 
викладання 

 

 
 

Інтернаціоналізація Електронні бібліотеки: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-posilannya/elektronni-
biblioteki  
Як знайти статтю у Scopus: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/ item/506-v-
dopomohu-avtoram    
База періодичних видань: 
https://www.scimagoir.com/  
Електронний каталог: 
http://nuwm.edu.ua/MySql/  
Можливості доступу до електронних ресурсів та сервісів: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516-
mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-servisiv   

 

http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju
http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-posilannya/elektronni-biblioteki
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-posilannya/elektronni-biblioteki
https://www.scimagoir.com/
http://nuwm.edu.ua/MySql/
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516-mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-servisiv
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516-mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-servisiv


10 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Лекцій 26 год. Лабор. 26 год. Самостійна робота 98 год. 

ПРН 2. Застосовувати розуміння принципів структурного програмування, 
сучасних процедурно-орієнтованих мов, основних структур даних для розробки 
складних програмних систем. 

Види навчальної 
роботи студента 
(що студенти 
повинні 
виконати) 

Засвоїти теоретичний матеріал. Виконати лабораторні роботи 1-
6. Знати основні поняття та види якості ПЗ, вимоги, що 
висуваються до програмного продукту. Володіти основними 
поняттями тестування програмного забезпечення. Вміти 
підібрати оптимальний вид тестування до конкретного 
програмного продукту. 

Методи та 
технології 
навчання 

Методи навчання: контекстне навчання, імітаційне навчання, 
проблемне навчання, кейси, модульне повне засвоєння знань, 
дистанційне навчання. 
Технології навчання: структурно-логічні, інформаційно-
комп’ютерні, інтеграційні. 

Засоби 
навчання 

Науково-методична та навчально-методична література, 
дидактичні матеріали, сучасне програмне забезпечення (вільні 
програмні середовища обчислень з відкритим вихідним кодом). 

ПРН 10. Виділити відмінності та спільні риси методів керування і планування 
проектами, застосовувати моделі та методи оцінки надійності програмних 
систем. 

Види навчальної 
роботи студента 
(що студенти 
повинні 
виконати) 

Засвоїти теоретичний матеріал. Виконати лабораторні роботи 1-
7. Знати типи і техніки тестування. Знати відмінності різних 
моделей тестування. Володіти знаннями про послідовність 
етапів тестування. Вміти створювати набори тестів для 
програмних продуктів на базі текстів програм та їх специфікацій, 
оцінювати якість тестового набору, проводити тестування 
програм, аналізувати результати тестування та оформляти 
відповідну документацію.  

Методи та 
технології 
навчання 

Методи навчання: контекстне навчання, імітаційне навчання, 
проблемне навчання, кейси, модульне повне засвоєння знань, 
дистанційне навчання. 
Технології навчання: структурно-логічні, інформаційно-
комп’ютерні, інтеграційні. 

Засоби 
навчання 

Науково-методична та навчально-методична література, 
дидактичні матеріали, сучасне програмне забезпечення (вільні 
програмні середовища обчислень з відкритим вихідним кодом). 

ПРН 13. Застосовувати сучасні технології та інструментальні засоби розробки 
програмних систем на всіх етапах життєвого циклу. 

Види навчальної 
роботи студента 
(що студенти 
повинні 
виконати) 

Засвоїти теоретичний матеріал. Виконати лабораторні роботи 4-
7. Знати моделі і методології розробки ПЗ. Розуміти місце 
тестування в життєвому циклі ПП. Уміти розробляти 
специфікацію на ПЗ, тест-кейси, оформляти звіти про помилки. 
Володіти різними техніками тест-дизайну. 

Методи та 
технології 
навчання 

Методи навчання: контекстне навчання, імітаційне навчання, 
проблемне навчання, модульне повне засвоєння знань, 
дистанційне навчання. 
Технології навчання: структурно-логічні, інформаційно-
комп’ютерні, інтеграційні. 
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Засоби 
навчання 

Науково-методична та навчально-методична література, 
дидактичні матеріали, сучасне програмне забезпечення (вільні 
програмні середовища обчислень з відкритим вихідним кодом). 

ПРН 15. Аргументовано переконати колег у правильності пропонованого 
рішення щодо певного програмного забезпечення, донести до інших, в тому 
числі і до клієнтів, свою позицію. 

Види навчальної 
роботи студента 
(що студенти 
повинні 
виконати) 

Засвоїти теоретичний матеріал. Виконати лабораторні роботи 4-
7. Уміти створювати набори тестів для програм на базі текстів 
програм та їх специфікацій, оцінювати якість тестового набору, 
виконувати тестування програм, аналізувати результати 
тестування та оформляти відповідну документацію. 

Методи та 
технології 
навчання 

Методи навчання: контекстне навчання, імітаційне навчання, 
проблемне навчання, модульне повне засвоєння знань, 
дистанційне навчання. 
Технології навчання: структурно-логічні, інформаційно-
комп’ютерні, інтеграційні. 

Засоби 
навчання 

Науково-методична та навчально-методична література, 
дидактичні матеріали, сучасне програмне забезпечення (вільні 
програмні середовища обчислень з відкритим вихідним кодом). 

ПРН 18. Пояснити різницю між різними парадигмами програмування, 
охарактеризувати види програмування, здійснювати класифікацію методів 
розроблення інформаційних систем. 

Види навчальної 
роботи студента 
(що студенти 
повинні 
виконати) 

Засвоїти теоретичний матеріал. Виконати лабораторні роботи 1-
7. Знати типи і техніки тестування. Знати відмінності різних 
моделей тестування. Володіти знаннями про послідовність 
етапів тестування. Вміти створювати набори тестів для 
програмних продуктів на базі текстів програм та їх специфікацій, 
оцінювати якість тестового набору, проводити тестування 
програм, аналізувати результати тестування та оформляти 
відповідну документацію.  

Методи та 
технології 
навчання 

Методи навчання: контекстне навчання, імітаційне навчання, 
проблемне навчання, модульне повне засвоєння знань, 
дистанційне навчання. 
Технології навчання: структурно-логічні, інформаційно-
комп’ютерні, інтеграційні. 

Засоби 
навчання 

Науково-методична та навчально-методична література, 
дидактичні матеріали, сучасне програмне забезпечення (вільні 
програмні середовища обчислень з відкритим вихідним кодом). 

 
За поточну (практичну) 
складову оцінювання: 60 
балів 

За модульний (теоретичний) контроль знань, 
модуль 1: 20 балів 
За модульний (теоретичний) контроль знань, 
модуль 2: 20 балів 

 
Усього за поточну (практичну) складову оцінювання, балів 60 
Усього за модульний (теоретичний) контроль знань,  
модуль 1, модуль  2, бали 

40 

Усього за дисципліну 100 
*для екзаменаційних дисциплін співвідношення поточного (практичного) та модульного 
(підсумкового) контролів - 60 та 40 
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ЛЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ / ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ 

Тема 1. Поняття якості та необхідність тестування програмного забезпечення. 
Результати 
навчання: 

ПРН2, 
ПРН15, 
ПРН18 

Кількість 
годин: 

лекції – 2 
лаб. – 2 
сам. – 8 

Література: 
[1,3,4,7,8,9,16] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/cour

se/view.php?id=2367    
 

Опис теми Якість програмного забезпечення. Забезпечення якості. Контроль 
якості. Система забезпечення якості ПЗ. Основні стандарти в 
області якості продукції. Види якості програмних засобів. Внутрішні і 
зовнішні характеристики якості.  

Тема 2. Основні поняття тестування програмного забезпечення. 
Результати 
навчання: 

ПРН2, 
ПРН15, 
ПРН18 

Кількість 
годин: 

лекції – 2 
лаб. – 2 
сам. – 8 

Література: 
[1,3,4,7,8,9,16] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/cour

se/view.php?id=2367    
 

Опис теми Професія QA vs QC. Основні поняття та принципи тестування. 
Помилка, баг, дефект, тест кейс, тест план, білд. Верифікація. 
Валідація. Види тест планів. Тест дизайн. Техніки тест дизайну. 
Тестова ситуація. Тестове покриття. Принципи тестування. 

Тема 3. Класифікація видів тестування. 
Результати 
навчання: 

ПРН2,ПРН10, 
ПРН15, 
ПРН18 

Кількість 
годин: 

лекції – 4 
лаб. – 4 
сам. – 8 

Література: 
[1-5,10-12] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/cour

se/view.php?id=2367    
 

Опис теми Класифікація видів тестування. Функціональне тестування. 
Тестування продуктивності. Юзабіліті-тестування. Тестування 
інтерфейсу користувача. Тестування безпеки. Тестування 
локалізації. Тестування сумісності. Ручне тестування. 
Автоматизоване тестування. Тестування чорного ящика. White-box 
тестування. Альфа- і бета- тестування. Регресійне тестування. 
Позитивне і негативне тестування. Модульне тестування. 
Інтеграційне тестування. Системне тестування. Методи тестування 
«чорної» скриньки. 

Тема 4. Моделі і методології розробки ПЗ. Тестування в циклі розробки ПЗ. 
Результати 
навчання: 

ПРН2, 
ПРН10, 
ПРН13, 
ПРН15, 
ПРН18 

Кількість 
годин: 

лекції – 2 
сам. – 10 

Література: 
[1-6,10-15] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/cour

se/view.php?id=2367    
    

Опис теми Життєвий цикл ПЗ. Типи та призначення моделей життєвого циклу 
ПЗ. Каскадна модель життєвого циклу. Каскадна модель із зворотнім 
зв’язком. V-подібна модель. Ітераційні моделі з приростом життєвого 
циклу ПЗ. Еволюційні моделі життєвого циклу ПЗ: спіральна модель, 
модель швидкої розробки програм. Стадії циклу розробки 
програмного забезпечення у розрізі тестування. Аналіз вимог. 
Проектування. Розробка та програмування. Документація. 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2367
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Тестування. Впровадження та супровід. Фундаментальний процес 
тестування. Планування і контроль. Аналіз та дизайн. Впровадження 
та виконання. Оцінка результатів. Завершення тестування. Вартість 
пошуку дефекту на різних стадіях розробки проекту. 
Тема 5. Помилки (дефекти). Звіти про помилки. 

Результати 
навчання: 

ПРН13, 
ПРН15, 
ПРН18 

Кількість годин: 
лекції – 4 
лаб. – 4 

сам. – 14 

Література: 
[1,4,5,12,13] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/co

urse/view.php?id=2367    
 

Опис теми Класифікація помилок. Програмні помилки. Помилки 
функціональності. Помилки користувача інтерфейсу. Взаємодія 
програми з користувачем. Організація інтерфейсу. Баг-репорт. 
Шаблон баг-репорту. Priority & Severity. Градація серйозності 
дефекту. Градація пріоритету дефекту. Схема визначення 
пріоритету. Основні помилки при написанні баг репортів. Життєвий 
цикл бага. Рекомендації по написанню баг репортів.  Системи 
відслідковування помилок. 

Тема 6. Чек-лист. Тест-кейс, тест-комплект. 
Результати 
навчання: 

ПРН10, 
ПРН13, 
ПРН15, 
ПРН18 

Кількість 
годин: 

лекції – 2 
лаб. – 4 

сам. – 14 

Література: 
[1-6,10-15] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/cour

se/view.php?id=2367    
    
 

Опис теми Чек-лист. Структура чек-листа, статуси. Правила створення чек-
листа. Тест-кейс. Види тест-кейсів. Структура тест-кейсу. 
Обов’язкові вимоги до тест-кейсів. Параметри якісних тест-кейсів.  
Види тестових випадків. Основні атрибути тест-кейса. Життєвий 
цикл тест кейсу. Тест-комплект. 

Тема 7. Аналіз вимог. 
Результати 
навчання: 

ПРН2,  
ПРН10, 
ПРН13, 
ПРН15 

Кількість годин: 
лекції – 2 
лаб. – 2 

сам. – 10 

Література: 
[1-6,10-15] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/co

urse/view.php?id=2367    
 

Опис теми Аналіз вимог. Функціональні вимоги. Нефункціональні вимоги. Типи 
документів. Специфікація вимог. Проблеми специфікації вимог. 
Розділи специфікації вимог. Use case: завдання, актори, лінія 
комунікації. Ключові елементи. User story. Чек-лист для вимог. 

Тема 8. Тест дизайн. Техніки тест-дизайну. 
Результати 
навчання: 

ПРН2,  
ПРН10, 
ПРН13, 
ПРН15 

Кількість годин: 
лекції – 4 
лаб. – 4 

сам. – 14 

Література: 
[1-6,10-15] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/co

urse/view.php?id=2367    
   
 

Опис теми План роботи над тест-дизайном. Техніки тест дизайну. 
Еквівалентний поділ. Аналіз граничних значень. Причина / 
Наслідок. Передбачення помилки. Вичерпне тестування. План 
розробки тест випадків – кейсів. Аналіз вимог. Визначення набору 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2367
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тестових даних. Розроблення шаблону тесту. Написання тест 
кейсів на підставі первісних вимог, тестових даних і шаблона тесту. 
Позитивні й негативні тест кейси 

Тема 9. Системи управління тестуванням. 
Результати 
навчання: 

ПРН10, 
ПРН13, 
ПРН15, 
ПРН18 

Кількість годин: 
лекції – 2 
лаб. – 2 
сам. – 6 

Література: 
 [9,14,15] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/co

urse/view.php?id=2367    
 

Опис теми Призначення систем управління тестуванням. Система управління 
тестуванням TestLink. Переваги. Ролі користувачів. Об’єкти. 
Інструменти. Система управління тестуванням TestRail. Інтерфейс. 
Порядок роботи. Робота з тестовими наборами та випадками (test 
suites & cases). 

Тема 10. Тестування веб-проектів. 
Результати 
навчання: 

ПРН2,  
ПРН15, 
ПРН18 

Кількість годин: 
лекції – 2 
лаб. – 2 
сам. – 6 

Література: 
 [9,14,15] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/co

urse/view.php?id=2367    
 

Опис теми Загальне уявлення про тестування веб-проектів. Тестування 
інтеграції даних для веб-додатків. Тестування полів даних для веб-
додатків. Тестування верстки веб-сайтів. Юзабіліті тестування. 
Тестування безпеки. Тестування продуктивності. Developer Tools. 
Функціональне тестування. Тестування інтерфейсу. Тестування 
сумісності. Особливості тестування мобільних додатків. 
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