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Вступ 

Перші програмні системи розроблялися в рамках програм наукових 

досліджень або програм для потреб міністерств оборони. Тестування таких 

продуктів проводилося суворо формалізовано із записом усіх тестових 

процедур, тестових даних та отриманих результатів. Тестування виділялося в 

окремий процес, який починався після завершення кодування, але при цьому, 

як правило, виконувалося тим самим персоналом. 

У 2000-х з'явилося більш широке визначення тестування, коли до нього 

було додано поняття "оптимізація бізнес-технологій" (business technology 

optimization, BTO). BTO направляє розвиток інформаційних технологій у 

відповідності з цілями бізнесу. Основний підхід полягає в оцінці та 

максимізації значущості всіх етапів життєвого циклу розробки ПЗ для 

досягнення необхідного рівня якості, продуктивності, доступності [1]. 

На сучасному етапі розвитку до тестування відносяться наступні складові: 

гнучкі методології та гнучке тестування, глибока інтеграція з процесом 

розробки, широке використання автоматизації, колосальний набір технологій та 

інструментальних засобів, кроссфункціональність команди (коли тестувальник 

та програміст у будь який момент можуть виконувати роботу один одного) [2]. 

 

1. Особливості професії тестувальника 

Перед тим як розглядати особливості професії тестувальника необхідно 

чітко розрізняти поняття: тестування (Testing), контроль якості (Quality Control, 

QC), забезпечення якості (Quality Assurance, QA). Данні поняття пов'язані один 



з одним: QA – найширше поняття, воно включає в себе QC, в яке входить 

тестування. 

Забезпечення якості (QA) відповідає за весь процес розробки, тому 

повинна бути інтегрована в усі етапи розробки: від опису проекту до 

тестування, релізу й навіть пост-релізного обслуговування. Фахівці QA 

створюють та реалізують різні тактики для підвищення якості на всіх стадіях 

виробництва: підготовка та встановлення стандартів, аналіз якості, вибір 

інструментів, запобігання появи помилок й постійне вдосконалення процесу. 

Завдання Контролю якості (QC) – гарантувати відповідність вимогам 

(пошук помилок та їх усунення). QC орієнтований на перевірку продукту, 

включає в себе багато процесів, такі як аналіз коду, технічні огляди, аналіз 

дизайну, тестування та ін. 

Тестування – це перевірка результатів роботи на відповідність вимогам 

[3]. 

Розглянемо порівняння понять тестування, контроль якості, забезпечення 

якості (таб.1) [4]. 

Таблиця 1 

Порівняння понять тестування, контроль якості, забезпечення якості 
Забезпечення якості (Quality 

Assurance, QA) 
Контроль якості (Quality 

Control, QC) 
Тестування  

(Testing) 

Комплекс заходів, який охоплює всі 
технологічні аспекти на всіх етапах 
розробки, випуску та введення в 
експлуатацію програмних систем для 
забезпечення необхідного рівня 
якості програмного продукту 

Процес контролю 
відповідності вимогам до 
системи, яка 
розроблюється 

Процес, який 
безпосередньо 
відповідає за складання 
та проходження тест-
кейсів, знаходження й 
локалізацію дефектів та 
ін. 

Фокус в більшій мірі на процеси й 
засоби, ніж на безпосередньо 
виконання тестування системи 

Фокус на виконання 
тестування шляхом 
виконання програми з 
метою визначення 
дефектів з використанням 
затверджених процесів й 
засобів 

Фокус на виконання 
тестування як такого 

Процесно-орієнтований підхід Продуктно-орієнтований 
підхід 

Продуктно-
орієнтований підхід 

Превентивні заходи Коригувальний процес Превентивні заходи 
Підмножина процесів Software Test 
Life Cycle циклу тестування ПЗ Підмножина процесів QA Підмножина процесів 

QC 



Таким чином, можна представити модель ієрархії процесів забезпечення 

якості (рис. 1). 

 
Рис. 1. Ієрархія процесів забезпечення якості 

 

Можна зробити висновок, що Quality Assurance забезпечує правильність та 

передбачуваність процесу, в той час як Quality Control передбачає контроль 

дотримання вимог. Тестування ж, в свою чергу, забезпечує збір статистичних 

даних та внесення їх в документи, які були створені в рамках QC-процесу. 

Тестувальник є особою, відповідальною за якісне та своєчасне виконання 

дорученої йому роботи в проекті розробки інформаційно-програмної системи. 

Тестувальник виконує завдання з підготовки та проведення тестування системи 

відповідно до встановленого в компанії регламенту. Точний обсяг завдань, що 

виконуються в проекті тестувальником, визначається його ролю в проекті. 

Професія тестувальника в першу чергу затребувана в IT-компаніях, які 

займаються розробкою ПЗ, комп'ютерних ігор та інтернет-сайтів. 

Розглянемо професійні навички тестувальника (таб.2) [2]. 

 

 

 

 



Таблиця 2 

Професійні навички тестувальника 
Предметна 

область 
Рівень молодшого 

або середнього фахівця 
Процеси тестування та розробки програмного забезпечення 

Процес тестування ПО 
Глибоке розуміння стадій процесу тестування, їх взаємозв'язку та 
взаємовпливу, вміння планувати власну роботу в рамках 
отриманого завдання в залежності від стадії тестування 

Процес розробки ПО 
Загальне розуміння моделей розробки ПЗ, їх зв'язку з 
тестуванням, вміння розставляти пріоритети в своїй роботі в 
залежності від стадії розвитку проекту 

Робота з документацією 

Аналіз вимог 
Уміння визначати взаємозв'язки й взаємозалежність між різними 
рівнями та формами подання вимог, вміння формулювати питання 
з метою уточнення незрозумілих моментів 

Тестування вимог 
Знання властивостей вимог та наборів вимог, вміння аналізувати 
вимоги з метою виявлення їх недоліків, вміння усувати недоліки у 
вимогах, вміння застосовувати техніки підвищення якості вимог 

Управління вимогами Загальне розуміння процесів виявлення, документування, аналізу 
та модифікації вимог 

Бізнес-аналіз Загальне розуміння процесів виявлення та документування різних 
рівнів та форм представлення вимог 

Оцінка та планування 

Створення плану 
тестування 

Загальне розуміння принципів планування в контексті тестування, 
вміння використовувати готовий тест-план для планування 
власної роботи 

Створення стратегії 
тестування 

Загальне розуміння принципів побудови стратегії тестування, 
вміння використовувати готову стратегію для планування власної 
роботи 

Оцінка трудовитрат Загальне розуміння принципів оцінки трудовитрат, вміння 
оцінювати власні трудовитрати при плануванні власної роботи 

Робота з тест-кейсами 

Створення чек-листів 

Тверде вміння використовувати техніку та підходи до 
проектування тестових випробувань, вміння декомпозувати 
об'єкти над якими здійснюється тестування та поставлені 
завдання, вміння створювати чек-листи 

Створення тест-кейсів 
Тверде вміння оформляти тест-кейси згідно з прийнятими 
шаблонами, вміння аналізувати готові тест-кейси, виявляти та 
усувати наявні в них недоліки 

Управління тест-
кейсами 

Загальне розуміння процесів створення, модифікації та 
підвищення якості тест-кейсів 

Методології тестування 

Функціональне та 
доменне 
тестування 

Знання видів тестування, тверде вміння використовувати техніку 
та підходи до проектування тестових випробувань, вміння 
створювати чек-листи та тест-кейси, вміння створювати звіти про 
дефекти 

Тестування інтерфейсу 
користувача 
 
 

Уміння проводити тестування інтерфейсу користувача на основі 
готових тестових сценаріїв або в рамках дослідницького 
тестування 



Предметна 
область 

Рівень молодшого 
або середнього фахівця 

Дослідницьке 
тестування 

Загальне вміння використовувати матриці для швидкого 
визначення сценаріїв тестування, загальне вміння проводити нові 
тести на основі результатів, які були тільки що виконано 

Інтеграційне  
тестування 

Уміння проводити інтеграційне тестування на основі готових 
тестових сценаріїв 

Тестування локалізації Уміння проводити тестування  локалізації на основі готових 
тестових сценаріїв 

Інсталяційне 
тестування 

Уміння проводити інсталяційне тестування на основі готових 
тестових сценаріїв 

Регресійне тестування 
Загальне розуміння принципів організації регресійного 
тестування, вміння проводити регресійне тестування з готовим 
планом 

Робота зі звітами про дефекти 

Створення звітів про 
дефекти 

Тверде знання життєвого циклу звіту про помилку, тверде вміння 
створювати звіти про дефекти відповідно до прийнятих шаблонів, 
вміння аналізувати готові звіти, виявляти та усувати наявні в них 
недоліки 

Аналіз причин 
виникнення помилки 

Базове вміння досліджувати додаток з метою виявлення джерела 
(причини) помилки, елементарне вміння формувати рекомендації 
щодо усунення помилки 

Використання баг-
трекінгових систем 

Уміння використовувати баг-трекінгові системи на всіх стадіях 
життєвого циклу звітів про дефекти 

Робота зі звітами про результати тестування 

Створення звітів про 
результати тестування 

Уміння надавати необхідну інформацію для формування звіту про 
результати тестування, вміння аналізувати готові звіти про 
результати тестування з метою уточнення планування власної 
роботи 

Операційні системи 
Windows Установка, використання та адміністрування, рішення проблем, 

конфігурація з метою налаштування тестового оточення та 
виконання тест-кейсів Linux 

Mac OS Загальне знайомство 

Віртуальні машини 
Установка, використання та адміністрування, рішення проблем, 
конфігурація з метою налаштування тестового оточення та 
виконання тест-кейсів 

Комп'ютерні мережі 

Мережеві протоколи Загальне розуміння принципів роботи стека TCP / IP, вміння 
конфігурувати локальні мережеві настройки операційної системи 

Мережеві утиліти Загальне розуміння та вміння використовувати утиліти 
діагностики стану та неполадок в мережі 

Мобільні платформи та технології 
Android 

Використання на рівні початківця користувача iOS 
Windows Phone 

 

Таким чином, цілі тестувальника щодо продукту найбільш подібні до цілей 

бізнесу та стратегічної мети компанії щодо цього продукту, й в той же час 



глибокі всередині компанії в ролі дослідника. А раз так, то головні його якості – 

це енергія, знання та гнучкість. Але в той же час робота тестувальника – це не 

загальне знання й відповідальність за якість продукту та якість послуг. У 

тестування є обмеження: з одного боку вони обмежені проектом та вимогами в 

ньому (менеджмент проекту та встановлений життєвий цикл програми), й з 

іншого – процесами, за які відповідає QA, а саме: аналіз та уточнення вимог у 

клієнта або у бізнес-аналітиків, планування процесів тестування, написання 

тестових кейсів (сценарії для тестування), функціональне тестування, 

виявлення проблемних областей, обговорення змін та різні виправлення 

розробниками, відстеження життєвого циклу кожної помилки, повторне 

тестування фіксованих дефектів, аналіз тестових процедур, оптимізація процесу 

тестування, аналіз процесів в команді, удосконалення процесів, управління 

документацією тестування. 

 

2. Артефакти тестування ПЗ та тестова документація 

У відповідності з процесами або методологіями розробки ПЗ, під час 

проведення тестування створюється та використовується певна кількість 

тестових артефактів (документи, моделі та ін.). Найбільш поширеними 

тестовими артефактами є [6]: 

 план тестування (Test Plan); 

 тестовий випадок (Test-case); 

 звіт про помилку (Bug report); 

 контрольний список (Checklist). 

Розглянемо більш детально, що являє собою кожний артефакт тестування 

та ким складається. 

План тестування (Test Plan) – це документ або сукупність документів, що 

розписують всю тестову активність в межах одного проекту, всі роботи 

проводяться командою тестування або одним тестувальником. Моменти, які 

описуються в тест-плані наступні:  

 об'єкт тестування; 



 розклад робіт; 

 критерії початку та закінчення тестування; 

 стратегія; 

 ризики; 

 список проведених робіт. 

Мета тест-плану полягає у тому, щоб зрозуміти: що, як, коли буде/не буде 

перевірятися (скласти календарний план, визначитися з інструментарієм), а 

також донести цю інформацію до продюсера/команди. 

Необхідно пам’ятати, що тест-план складається менеджером 

тестувальників/керівником групи на початку роботи над проектом та у випадку, 

якщо: 

 проект ресурсномісткий; 

 процес розробки ПЗ сертифікований та необхідно показати 

перевіряючим; 

 прийшли на проект в якості керівника; 

 новий проект. 

Наступний артефакт тестування ПЗ – тестовий випадок (Test-case), який 

являє собою чітко сформований документ (на кожній організації можуть бути 

свої правила, в тій чи іншій мірі схожі) з докладним описом кроків та дій, для 

перевірки однієї частини функціоналу, зі строго заданими критеріями 

проходження. Тестовий випадок складається при тестуванні великих та 

довгострокових проектів, які потребують глибоких знань в предметній області 

протягом всього проекту провідним тестувальником/тестувальником. 

До стандартних атрибутів тест-кейса (test case) відносять [7]: 

- ідентифікатор (identifier) – включає в себе як ідентифікатор ТС - 

WPAD-15, який присвоюється автоматично, так і ім'я ТЗ: Вхід в систему, 

який вказується тестувальником; 

- ім'я тест-кейсу повинно бути осмисленим та повинно дозволяти 

зрозуміти призначення тест-кейсу; 

- версія (version) 3 – це версія, присвоюється автоматично; 



- дата створення ... ім'я автора та дата останньої зміни ... ім'я користувача, 

що вніс останні зміни (created on ... by, last modified ... by) –  визначається 

автоматично; 

- коротка інформація (summary) – описується тестувальником те, що буде 

перевірятися; 

- попередні умови (preconditions)  – список всіх необхідних підготовчих дій 

(налаштування програми, середовища тестування) для виконання даного 

ТЗ; 

- кроки для відтворення (step actions) – потребують активних дій: «зробіть 

те, зробіть це». Повинні бути короткими та зрозумілими; 

- очікуваний результат (expected results) - визначає правильну реакцію 

програми на виконання даного кроку. Повинен бути зрозумілим, 

однозначним, простим; 

- спосіб виконання (execution type) – можливі два варіанти виконання: 

ручне і автоматизоване; 

- важливість тесту (test importance) – відображає те, наскільки даний 

тест і вимога, яка перевіряється, критичні для перевірки. Можливі три 

варіанти: high, medium, low; 

- ключові слова (keywords) – використовуються для спрощення пошуку 

тестів за ключовими словами; 

- використовуваність в тест планах (test plan usage) –  список тест 

планів, до яких включено даний тест кейс; 

- додані файли (attached files) – може бути прикріплені відповідний файл 

для тестування або файл з тестовими акаунтами. 

Артефакт тестування ПЗ, який складається тестувальником при 

знаходженні дефектів є звіт про помилку (Bug report) – документ, в якому 

описується ситуація, послідовність кроків, які призвели до виникнення 

помилки. До атрибутів бага відносять [7]: 

− номер бага в системі (bug number); 



− серйозність (severity) – це технічна категорія, яка визначає критичність 

багу з точки зору тестувальника: особливість, помилка в тексті, дрібна 

проблема, значна проблема, падіння продукту, проблема блокуючого 

характеру: 

 критичний (critical): 

◦ критичний системний збій (crash); 

◦ втрата даних (data loss); 

◦ проблема з безпекою (security issue); 

 значний (major): 

◦ сайт "зависає" (site hangs); 

◦ баг блокує кодування, тестування або використання веб-сайту 

(blocker); 

 помірний (minor): 

◦ функціональні проблеми (functional bugs); 

 косметичний (cosmetic): 

◦ косметична проблема (cosmetic problem) 

 normal; 

 trivial; 

− пріоритет (priority) – пріоритет, з яким проблема повинна бути 

виправлена –  також є показником важливості бага для бізнесу компанії: 

 immediate; 

 urgent; 

 high; 

 normal; 

 low; 

− короткий опис (summary) – це максимально інформативний і стислий 

опис проблеми; 

− опис (description) – корисна інформація про баг: опис, коментарі, нюанси; 

− кроки відтворення (steps to reproduce) – конкретні кроки для відтворення 

проблеми; 



− прикріплення (attachment) – будь-яка інформація, яка допоможе 

відтворити ситуацію (скріншоти, відео, лог-файл); 

− додаткова інформація (операційна система, браузер + версія, мобільний 

пристрій).   

Атрибути бага можуть змінюватись в залежності від системи 

відсліджування помилок (Bug / Defect tracking system), яка використовується, а 

також правил, прийнятих в конкретній організації. 

Ще одним важливим артефактом є контрольний список (Checklist) – 

документ який містить в собі короткий опис функціональності всієї програми, 

для перевірки його (ПЗ). Створення та написання чек-листа зазвичай замінює 

написання тестових випадків та у більшості випадків прискорює підготовку до 

проведення тестування. Контрольний список створюється для того, щоб не 

упустити значущі елементи при тестуванні та складається керівником групи/ 

провідним тестувальником/тестувальником для деякої частини системи для якої 

ще не написані тестові випадки. Контрольний список бувають двох видів, а 

саме: 

 деталізований, який вказує на основні перевірки в основному 

функціоналі; 

 структурований, який описує основні функції продукту. 

 

Висновки 

В даній роботі розглянути основні складові тестування ПЗ та визначені 

задачі, цілі тестувальника. Процес тестування ПЗ спрямован на зниження 

ризиків, пов'язаних з випуском продукту який неправильно функціонує, не 

відповідає вимогам або з явними дефектами в коді. Чим раніше в життєвому 

циклі ПЗ будуть знайдені баги, тим дешевше їх вартість виправлення. Тому 

тестування є важливим процесом в життєвому циклі ПЗ, а професія 

тестувальника є актуальною у сучасному світі.  
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