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Мета і завдання навчальної дисципліни Курс присвячений питанням
організації та проведення функціонального тестування програмного забезпечення.
Розглядаються питання та базові поняття тест-дизайну, методології розробки тестових
сценаріїв на підставі сценаріїв використання системи, підходи до проектування тестплану і розробки тестових сценаріїв, особливості тест-планів для різних типів
тестування.
Програма навчальної дисципліни: Задачі тестування ПЗ. Різновиди тестування.
Поняття контролю якості (QC) та забезпечення якості (QA). Цикл розробки і цикл
тестування. Галузі використання ручного та автоматизованого тестування.
Функціональне тестування та тестування бізнес-процесів. Збір вимог, аналіз вимог,
методика і план тестування, тестові сценарії. Активності з проектування тестів
Матриця покриття вимог тестовими сценаріями. Тест-план (owerall), High Level Design
(HLD), Detalied Design (DLD). Цілі написання плана тестування Структура тест-плану.
Типи планів тестування. Етапи розробки тест-плану. Особливості тестових сценаріїв в

різних типах тестування • Класи еквівалентності • Граничні значення • Обробка
помилок • Особливості проектування тестів для різних типів застосувань •
Класифікація дефектів • Шаблони
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1. Лайза Криспин, Джанет Грегори Гибкое тестирование: практическое
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Методичне забезпечення: Мультимедійні лекції, протоколи лабораторних робіт.
Лектор: Мучник Михайло Манусович
Факультет: інформатики
Адреса: м.Київ, вул.Пирогова, 9, телефон: 239-30-91.

