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Форма проведення письмова 

Тривалість проведення  1 год. 20 хв. 

Максимальна кількість балів 40 балів 

Критерії оцінювання 10 балів – перше (теоретичне) питання, 

10 балів –друге (теоретичне) питання,  

10 балів – третє (практичне) завдання,  

10балів – четверте (практичне) завдання. 

 
 

 

Орієнтований перелік питань: 

Тема 1. Процеси життєвого циклу програмного забезпечення 

Дайте визначення програмної інженерії 

Що таке життєвий цикл ПЗ? Які його етапи ви знаєте? 

Мета етапу „Ідея” життєвого циклу ПЗ? 

Мета етапу „Виявлення вимог” життєвого циклу ПЗ? 

Мета етапу „Проектування” життєвого циклу ПЗ? 

Мета етапу „Програмування”  життєвого циклу ПЗ? 

Мета етапу „Тестування” життєвого циклу ПЗ? 

Мета етапу „Введення до експлуатації” життєвого циклу ПЗ? 

Основні процеси життєвого циклу ПЗ за стандартом Стандарт ISO/IEC 12207. 

Допоміжні процеси життєвого циклу ПЗ за стандартом Стандарт ISO/IEC 12207 

Визначте місце тестування на етапах розробки програмного продукту. 

Тема 2. Стратегії розробки ПЗ 

Подібність та розбіжність між класичною моделлю життєвого циклу ПЗ та інкрементною 

моделлю. 

Порівняйте інкрементну та спіральну модель 

Подібність та розбіжність між класичною моделлю життєвого циклу ПЗ та спіральною 

моделлю. 

Які переваги та недоліки класичної моделі? 

Які переваги та недоліки інкрементної моделі? 

Які переваги та недоліки спіральної моделі? 

 

Тема 3. Основні поняття тестування ПЗ, фундаментальний процес тестування. 



Дайте визначення терміну „якість програмного забезпечення” та поясніть його. 

Визначення термінів “помилка”, „дефект”, „відмова” та різниця між ними. 

Поясніть, що може бути протестоване. 

Дайте визначення термінам “тестування ПЗ”, „відлаго́дження ПЗ”  та поясніть, у чому 

полягає різниця між ними. 

Статичне тестування, динамічне тестування та різниця між ними. 

 

Тема 4. Класифікація видів тестування. Планування процесу тестування 

Мета  застосування модульного тестування, інтеграційного тестування, системного 

тестування.  

Дайте визначення термінам “регресійне тестування”, „re-test” (повторне тестування) та 

поясніть різницю між ними. 

Життєвий цикл тестування (Fundamental Test Process). Основні дії та артефакти етапу 

планування  процесу тестування (Test Planning). 

Життєвий цикл тестування (Fundamental Test Process). Основні дії та артефакти етапу 

виконання тестів (Test Execution). 

Життєвий цикл тестування (Fundamental Test Process). Основні дії та артефакти етапу 

планування  процесу тестування (Test Design). 

Рівні тестування.  

 

Тема 5. Структура та шаблони запису плану тестування. 

Загальне призначення тестового плану 

Структура плану тестування. 

Стандарти запису плану тестування. Різниця у структурі плану тестування. 

 

Тема 6. Техніки тестування  чорної скрині  

У чому відмінність між технікою еквівалентного розбиття та аналізу граничних значень. 

Приведіть практичний приклад. 

Тестування за технікою „таблиця рішень” (decision table). Наведіть приклад застосування 

цієї техніки 

Техніка доменного аналізу. Поясніть ії застосування на прикладі.  

Тестування по таблиці рішень (Decision Testing Table). 

Комбінаторика у тестуванні. Навести практичний приклад застосування. 

 

 

Тема 7. Документування тестів (Чек-лист, тест-кейс, тест-сьют) та відбір іх для 

димового тестування, тестування критичного шляху, розширеного тестування. 



Що таке „тестування  критичного шляху” (critical path test), „димове тестування” (smoke 

test), розширене тестування”.  У яких випадках кожен з цих видів тестування виконується. 

Визначення чек-листа, тест-кейса, тестового набору і різниця між ними. 

Формат запису чек-листа. 

У чому полягає різниця між тест-кейсом та чек-листом. На прикладі перетворіть  чек-лист 

у тест-кейс. 

 

Тема 8. Виконання тестів, документування дефектів та оформлення звітів з 

тестування. 

Звіт про дефект, його структура. 

Серйозності (severity)  дефекту та як вона визначається 

Різниця між важливістю (priority) та серйозністю (severity)дефекта. 

 

 

Приклади практичних завдань 

 

1. Визначіть класи еквівалентності та граничні значення для наступних параметрів: 

 

Група 

Користувачів.Довжина 

Назва групи користувачів до 30 символів 

(включно) 

 

2. Cтворити тести за технікою доменного аналізу 

Блог Максимальна кількість  матеріалів - 80 000  

Назва матеріалу  -до 140 символів включно (з 

пропусками) 

Найменування категорії - 100 символов (з 

пропусками) 

3. Створити тести  за технікою мінімальних  перевірок 

 

Пароль - комбінація латинські букв ніжного та верхнього регістру, 

цифри  

- мінімальна довжина паролю - 6 символов, максимальна - 15 

символів 

4. За технікою таблиці рішень створить тесті для розрахунку вартості 

мед.стархування: 

 

У дітей (від 0 до 12 років) базова ціна 290 грн в місяць, якщо дитина хворіла 

більше 3 разів протягом року, то додатково сплачується 20% від базової ціни.  

У підлітків (від 13 до 17 років) базова ціна 320 грн в місяць. Якщо підліток 

хворів більше 3 разів протягом року, то додатково сплачується 25% від базової 

ціни. 



У дорослих  (від 18 до 59 років) базова ціна 300 грн в місяць. Якщо 

дорослий хворів більше ніж 3 рази протягом року, до додатково сплачується 30% 

від базової ціни. 

У  пенсіонерів (від 60 років…)  базова ціна 350 грн в місяць. Незалежно від 

того скільки хворів пенсіонер протягом року, додатково нічого не сплачується. 

 

5. При тестуванні проекту "Облік рекламодавців" було виявлено проблему 

відображення назви форми "Редактор випуску". Скласти звіт про проблему 

 
 

6. Перетворить  чек-лист на тест-кейс для однієї позитивної перевірки та однієї 

негативної. 

 Ввести коректний логін та коректний пароль. Очікуваний результат: 

успішний вхід 

 Залишити оба поля пустими. Натиснути на кнопку Login. Очікуваний 

результат: Помилка. 

 


