
Конспект лекції № 6. 

Тема : Тест-кейси 

 

Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних 

дисциплін як „Вступ до фаху” та „Інформатика”, «Експертні системи». 

 

Мета лекції: познайомити з поняттям тестування, класифікацією видів 

тестування за ознаками та їх описів; розглянути види тестування та техніку 

тестування. 

 

План лекції  

 

1. Види тестових ситуацій. Структура тестової ситуації. Обовязкові вимоги до 

тест-кейсів.  

2. Необхідність тест-кейсів. Параметри якісних тест-кейсів 

3. Дефекти. 

 

Опорні поняття: статичне тестова ситуація, вимога, тест-кейс, дефект. 

 

Інформаційні джерела: 

Основна та допоміжна література:  

 Андон Ф.И., Коваль Г.И., Коротун Т.М., Лаврищева Е.М., Суслов В.Ю 

Основы инженерии качества программных систем. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – К.: Академпериодика, 2007. – 672 с.  

 Дастин Э., Рэшка Дж., Пол Дж. Автоматизированное тестирование 

программного обеспечения: Пер.с англ.-М.: Изд-во: Лори, 2003. – 592 с.  

 

Інтернет ресурси:  

 Тестування програмного забезпечення: [Електрон. ресурс]. / Режим 

доступу:http://moodle.chdu.edu.ua/course/view.php?id=1021 

 

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: ноутбук, проектор, 

мультимедійна презентація.  

 



1. Види тестових ситуацій 

 

Тестовий випадок/ситуація (Тест Кейс /Test Case) - це артефакт, що 

описує сукупність кроків, конкретних умов та параметрів, необхідних для 

перевірки реалізації функції, що тестується чи її частини. 

Під тест кейсом мається на увазі наступна структура: Action > Expected 

Result > Test Result 

Тест кейси поділяються по очікуваному результату 

на позитивні та негативні: 

 Позитивний тест кейс використовує лише коректні дані і перевіряє, що 

додаток правильно виконує функцію що викликається. 

 Негативний тест кейс оперує як коректними так і не коректними даними 

(мінімум 1 некоректний приклад) і ставить за ціль перевірку виняткових 

ситуацій (спрацювання валідаторів), а також перевіряє, що функція яка 

викликається додатком не виконується при спрацюванні валідатору. 

Структура тестової итуації 

Якісний тестовий сценарій включає в себе: 

 Опис (Description) - відображає мету перевірки; 

 Передумова (PreConditions) - список дій, які приводять систему в стан 

необхідний для основної перевірки; 

 Кроки (Steps) - метод виконання тесту, описаний покроково; 

 Очікуваний результат (Expected Result) - передбачена поведінка системи 

після проходження по крокам; 

 Статус кейсу (Status) - вказується відповідно того, чи відповідає фактичний 

результат очікуваному; 

PostCondition - список дій, що переводить систему в початковий стан (стан до 

проведення тесту) і є не обов'язковою частиною. 

Обов’язкові вимоги до тест-кейсів: 

 Відсутність залежності один від одного. Так як тести можуть 

доповнюватися, змінюватися, втратити свою актуальність і бути видаленими. 

Крім того взаємозв'язок може ввести в оману, що робота продукту відповідає 

очікуванням. 

 Чіткі формулювання та висока ймовірність виявлення помилки; 

 Наявність детальної та не надлишкової інформації. Якщо перевірці 

підлягає процес авторизації, тест-кейс має містити логін та пароль. 

 Легка діагностика помилок. Виявлена помилка має бути очевидна. 

 Дослідження відповідної (безпосередньо тієї, що потрібно) області 

додатку, виконання потрібних дій. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82


Основні навички тестування. 

 Чек-лист (Check list) — це набір тестових ідей; простий, іноді 

поверхневий, лаконічно (але інформативно) описаний список ідей для перевірок. 

В більшості випадків чек-лист використовується тестувальником як “чернетка”, 

щоб задокументувати всі ідеї та думки в голові, так як дуже часто продукти 

достатньо складні, з великою кількістю функцій, та кількість перевірок може 

досягати сотен, а такий об’єм інформації з деталями достатньо складно втримати 

в голові особисто мені. 

 

Продовжити перегляд 

 

2. Необхідність тест-кейсів 

 

Тест кейси розробляються з метою перевірки системи оптимальною 

кількістю тестових випадків. 

Що необхідно зробити до написання тест кейсів? 

 уважно прочитати і дослідити вимоги до продукту;    

 чітко розуміти цілі розробки продукту;        

 проаналізувати та розробити дизайн необхідних сценаріїв для максимально 

оптимального покриття системи тестовими випадками;     

 визначити середовище для проведення тестів;   

 розробити стратегію тестування та визначитись із видами тестування;         

 з’ясувати функціональні та інші залежності у системі;    

 передбачити поведінку системи на випадок некоректної поведінки 

користувача чи інші можливі некоректні умови. 

 

Параметри якісних тест кейсів: 

1. Результати легко визначаються 

   Очікуваний результат повинен бути чітким, помітним, зрозумілим та його 

можна легко інтерпретувати. 

2. Тести виконуються швидко 

    Тестові випадки повинні повинні містити якогомога меншу кількість кроків, по 

можливості, та повинні швидко проводитися. 

3. Зрозумілий кожному опис кроків 

     Тест кейси повинні бути описаними у достатньо зрозумілий та доступний 

спосіб, щоб інший інженер зміг виконати його без вникання у вимоги до 

продукту. 

Продовжити перегляд 

 

https://blog.ithillel.ua/ua/articles/undefined
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3. Дефекти 

Система відстеження помилок (багтрекінгова система, bugtracking system) 

– програма, розроблена з метою допомоги розробникам ПЗ враховувати і 

контролювати помилки (баги), знайдені в програмах, побажаннях користувачів, а 

також стежити за процесом усунення цих помилок і виконання або невиконання 

побажань. 

Головний компонент такої системи – база даних, що містить відомості про 

виявлені дефекти: 

1. Номер (ідентифікатор об’єкта) 

2. Дата і час, коли був виявлений дефект 

3. Хто повідомив про дефект 

4. Хто відповідальний за усунення дефекту 

5. Короткий опис проблеми (обов’язкове поле) 

6. Критичність дефекту (обов’язкове поле) і пріоритет рішення 

7. Опис кроків для виявлення дефекту (відтворення неправильної поведінки 

програми) (обов’язкове поле) 

8. Очікуваний результат (обов’язкове поле) 

9. Фактичний результат (обов’язкове поле) 

10. Обговорення можливих рішень і їх наслідків 

11. Статус дефекту 

12. Версія продукту, в якій дефект був знайдений 

13. Версія продукту, в якій дефект виправлений 

14. Скріншот 

Серйозність (Severity) – це атрибут, що характеризує вплив дефекту на 

працездатність програми 

Блокуюча (Blocker) – розробка або використання продукту неможливо. 

Необхідно негайне виправлення проблеми. 

Критична (Critical) – серйозні проблеми (не працює критичний блок 

функціоналу, спостерігаються серйозні помилки, пов’язані з втратою даних тощо) 

Значна (Major) – проблема, пов’язана з важливим функціоналом продукту. 

Незначна (Minor) – проблема пов’язана з другорядним функціоналом 

продукту або є легкий обхідний шлях для цієї проблеми. 

Тривіальна (Trivial) – проблема косметичного рівня («недопрацьований» 

інтерфейс: друкарські помилки, різнобій з кольорами) 

Пріоритет (Priority) – це атрибут, який вказує на черговість виконання 

завдання або усунення дефекту. Чим вище пріоритет, тим швидше потрібно 

виправити дефект. 

Високий (High) – помилка повинна бути виправлена якомога швидше, тому 

що її наявність є критичною для проекту. 



Середній (Medium) – помилка повинна бути виправлена, її наявність не є 

критичною, але вимагає обов’язкового рішення. 

Низький (Low) – помилка повинна бути виправлена. Її наявність не є 

критичною, і не вимагає термінового вирішення. 

Порядок виправлення помилок з їх пріоритетами: 

High -> Medium -> Low 

 

Продовжити перегляд 

 

 

Питання і завдання студентам для контролю знань. 

 

 Що таке тестовий випадок? 

 Які основні тестові навички тестування можете назвати? 

 Що необхідно зробити до написання тест кейсів? 

 Які параметри якісних тест кейсів є? 

 Що представляє собою система відстеження помилок? 

 Які основні елементи тест кейсу Ви знаєте? 

 

 

 

Укладач:  ____________                          Старух А.І., доцент, к.е.н.                   
                                  (підпис)                                       (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 
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