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Зміст 
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ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ ІЗ ТЕХНОЛОГІЙ ТЕСТУВАННЯ ПРОГРАМ 

Тема 1. Основні етапи розв'язування задач з програмування.  

Тема 2. Тестування і налагодження програм.  

Тема 3. Налагодження і тестування програмних засобів.  

Тема 4. Тестування програми як "чорного" та "білого" ящика.  

Тема 5. Принципи тестування 

Тема 6. Типи помилок і ручні методи тестування 

Тема 7. Стратегії білого ящика.  

Тема 8. Стратегії чорного ящика 

Тема 9. Низхідне та висхідне тестування 

Тема 10. Проектування і виконання тесту 
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Тестові завдання 

Тема 1. Основні етапи розв'язування задач з програмування 

Тема 2. Тестування і налагодження програм 

Тема 3. Налагодження і тестування програмних засобів 

Тема 4. Тестування програми як "чорного" та "білого" ящика 

Тема 5. Принципи тестування 

Тема 6. Типи помилок і ручні методи тестування.  

Тема7. Стратегії білого ящика 

Тема 8. Стратегії чорного ящика 

Тема 9. Низхідне та висхідне тестування 

Тема 10. Проектування і виконання тесту 

Рекомендована література 
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Вступ 
 

Тестування виявляє лише наявність, але ніяк не відсутність помилок. 

Е.Дейкстра 

 

Програма, вільна від помилок – це абстрактне теоретичне поняття. 

 

Мало в якому вигляді діяльності існує стільки можливостей для 

помилок, як у програмуванні. Одним з критеріїв професійної майстерності 

програмістів є їх спроможність виявляти та виправляти власні помилки.  

Відомо, що при створенні типового програмного проекту близько 50% 

загального часу і більше 50% загальної вартості витрачається на тестування 

розроблюваної програми або системи. Будь-який програміст може 

похвастати "добре" написаним кодом, модулем, класом, але, як правило, він 

практично нічого не може сказати, наскільки повно протестувано цей код. 

Багато готові лаяти інших розробників, вказуючи на їхні помилки, збої їх 

програмного забезпечення, забуваючи про свої.  

За останні роки технології створення програмного забезпечення (ПЗ) 

стали основою різних розділів комп'ютерних наук як засіб подолання 

складності, що притаманна сучасним програмним системам. Але жодна з 

відомих технологій не здатна в корені змінити сумного факту – помилки в 

програмі зустрічаються завжди. Ми знаходимо їх за допомогою тестування, а 

усуваємо їх за допомогою налагодження. Програмісти-початківці не вміють 

цього робити, досвідчені програмісти – уміють, але помилки роблять усі без 

виключень. Як не важко з цим змиритись, але хороші програмісти знають, що 

основний час при програмуванні буде витрачений на тестування та 

налагодження.  

Саме тому дисципліна "Технології тестування програм" входить до 

базових дисциплін циклу професійної та практичної підготовки як невід'ємна 

складова освіти студентів за спеціальністю 6.040302 "Інформатика".  

Мета даного видання є допомогти студентам оволодіти теоретичними 

знаннями та практичними навиками роботи з управлінням якістю 

програмного забезпечення на етапах життєвого циклу, тестування з метою 

створення корисних і працездатних програмних продуктів.  

У запропонованому посібнику подано теоретичний матеріал та 

практичні приклади з базових тем курсу. В матеріалах розглядаються 

критерії та методи тестування програмного забезпечення на різних етапах 

життєвого циклу. Подано перелік лабораторних робіт, які необхідно 

виконати протягом вивчення дисципліни. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ ІЗ ТЕХНОЛОГІЙ ТЕСТУВАННЯ 

ПРОГРАМ 

Тема 1. Основні етапи розв'язування задач з 

програмування. 

Мета: ознайомити студентів з основними етапами розв’язування задач 

з програмування. 

Професійна спрямованість: дана лекція є складовою частиною 

професійної підготовки вчителя інформатики до викладання в школі. 

Основні поняття: задача, задача з програмування, основні етапи 

розв’язання задач. 

План лекції: 

1. Основні етапи розв’язання задач з програмування.  

1.1. Постановка задачі.  

1.2. Опис алгоритму. 

1.3. Складання програми. 

1.4. Тестування та налагодження програми. 

1.5. Експлуатація програми.  

Обрані методи: теоретичні, словесні, наочні, пояснювально-

ілюстративний. 

Наочність: схематичні зображення, схеми, що використовуються в 

ході викладання матеріалу.  

Питання по темі для самостійного вивчення: 

1. Що таке експлуатація програми?  

2. Назвіть випадки коли був супровід програмістами розробленого 

ПЗ для нового налагодження програми?  

Запитання для самоаналізу та самоперевірки: 

1. Які ви знаєте етапи розв’язання задачі з програмування? 

2. Що таке налагодження? 

3. Що таке тестування? 

Тема 2. Тестування і налагодження програм. 

Мета: ознайомити студентів з основними поняттями тестування та 

налагодження. 

Професійна спрямованість: дана лекція є складовою частиною 

професійної підготовки вчителя інформатики до викладання в школі. 

Основні поняття: тестування, налагодження, логічна помилка, 

семантична помилка, синтаксична помилка. 

План лекції: 

1. Налагодження.  

2. Деякі типові помилки в программах. 
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3. Види помилок 

4. Захисне програмування. 

5. Методологічні принципи налагодження програм. 

6. Тестування. 

7. Деякі принципи тестування програм. 

8. Деякі прийоми тестування. 

9. Види тестових даних. 

10. Приклади складання тестів 

Обрані методи: теоретичні, пояснювально-ілюстративний. 

Наочність: схеми, що використовуються в ході викладання матеріалу.  

Питання по темі для самостійного вивчення: 

1.  Захисне програмування. 

2. Методологічні принципи налагодження програм. 

Запитання для самоаналізу та самоперевірки: 

1. Що таке налагодження? 

2. Що таке тестування? 

Тема 3. Налагодження і тестування програмних засобів. 

Мета: вивчити основні поняття курсу. 

Професійна спрямованість: дана лекція є складовою частиною 

професійної підготовки вчителя інформатики до викладання в школі. 

Основні поняття: налагодження, тестування, надійність. 

План лекції: 

1. Налагодження ПЗ. 

2. Тестування ПЗ. 

3. Надійність ПЗ. 

Обрані методи: теоретичні,  пояснювально-ілюстративний. 

Наочність: схеми, що використовуються в ході викладання матеріалу.  

Питання по темі для самостійного вивчення: 

1. Надійність ПЗ. 

Запитання для самоаналізу та самоперевірки: 

1. Дайте означення налагодження ПЗ.  

2. Дайте означення тестування ПЗ.  

3. Які ви знаєте основні заповіді по тестуванню програм?  

4. Як ви розумієте надійність ПЗ? 

Тема 4. Тестування програми як "чорного" та "білого" 

ящика. 

Мета: ознайомити студентів з поняттям технології тестування чорного та 

білого ящика. 

 Професійна спрямованість: дана лекція є складовою частиною 

професійної підготовки вчителя інформатики до викладання в школі. 
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Основні поняття: тестування, чорний ящик, білий ящик.  

План лекції: 

1. Тестування програми як чорного ящика. 

2. Тестування програми як білого ящика. 

Обрані методи: теоретичні, пояснювально-ілюстративний. 

Наочність: схематичні зображення.  

Запитання для самоаналізу та самоперевірки: 

1. Тестування програми як чорного ящика. 

2. Тестування програми як білого ящика. 

Тема 5. Принципи тестування 

Мета: ознайомити студентів з принципами тестування. 

Професійна спрямованість: дана лекція є складовою частиною 

професійної підготовки вчителя інформатики до викладання в школі. 

Основні поняття: функціональне тестування. 

План лекції: 

1. Принципи тестування 

Обрані методи: лекція-бесіда. 

Наочність: схематичні зображення. 

Питання по темі для самостійного вивчення: 

1. Характеристики хорошого тесту. 

Запитання для самоаналізу та самоперевірки: 

1. Сформулюйте характеристики хорошого тесту. 

2. Придумайте, яким чином два програмісти, що створюють одну 

програму, можуть протестувати її, не порушуючи принципів тестування. 

3. Покажіть і доведіть, що абсолютне тестування неможливе на 

конкретній програмі. 

4. Дайте визначення поняттю «тестування». 

5. Перерахуйте принципи тестування. 

6. Поясніть, чому тестування є деструктивним процесом. 

7. Чому при тестуванні необхідно бажати, щоб програма дала збій? 

8. Чому в ділянці коду, де було виявлено найбільше помилок, може 

міститися ще більша їх кількість? 

9. До чого веде планування тесту в припущенні відсутності помилок? 

10. Що дає перевірка програми на неправильних вхідних даних? 

11. Навіщо необхідно зберігати тести, якщо програма вже випущена? 

Тема 6. Типи помилок і ручні методи тестування 

Мета: ознайомити студентів з типами помилок. 

Професійна спрямованість: дана лекція є складовою частиною 

професійної підготовки вчителя інформатики до викладання в школі. 

Основні поняття: помилка. 
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План лекції: 

1. Класифікація помилок. 

2. Первинне виявлення помилок. 

3. Інспекції і наскрізні перегляди. 

3.1. Інспекції вихідного тексту. 

3.2. Наскрізні перегляди. 

3.3. Перевірка за столом. 

4. Список питань для виявлення помилок при інспекції. 

4.1. Помилки звернення до даних. 

4.2. Помилки опису даних. 

4.3. Помилки обчислень. 

4.4. Помилки при порівняннях. 

4.5. Помилки в передачах управління. 

4.6. Помилки інтерфейсу. 

4.7. Помилки введення-виведення. 

Обрані методи: теоретичні, пояснювально-ілюстративний. 

Наочність: схеми, що використовуються в ході викладання матеріалу.  

Питання по темі для самостійного вивчення: 

1. Класифікація помилок по часу їх появи. 

2. Класифікація помилок за ступенем порушення логіки. 

Запитання для самоаналізу та самоперевірки: 

1. Дайте визначення терміна «помилка». 

2. Наведіть класифікацію помилок по часу їх появи. 

3. Наведіть класифікацію помилок за ступенем порушення логіки. 

4. Які помилки (в різних класифікаціях) бувають в програмах на мові С 

і коли вони з'являються? 

5. Які мови виявляють помилки структурного набору? 

6. Визначте вид помилки: if ((x> 3) && (x <2)) ... 

7. Які типові помилки зустрічаються в програмах? 

8. У чому полягає сутність інспекції? 

9. Які етапи включає метод наскрізного перегляду програми? 

10. Наведіть приклад помилки звернення до даних. 

11. Наведіть приклад помилки опису даних. 

12. Наведіть приклад помилки інтерфейсу. 

13. Наведіть приклад помилки передачі управління. 

14. Наведіть приклад помилки при порівняннях. 

15. Наведіть приклад помилки обчислення. 

16. Наведіть приклад помилки введення-виведення. 

Тема 7. Стратегії білого ящика.  

Мета: ознайомити студентів з стратегіями тестування білого ящика.  

Професійна спрямованість: дана лекція є складовою частиною 

професійної підготовки вчителя інформатики до викладання в школі. 
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Основні поняття: тестування, покриття операторів, покриття рішень, 

покриття умов, покриття рішень/умов. 

План лекції: 

1. Покриття операторів. 

2. Покриття рішень. 

3. Покриття умов. 

4. Покриття рішень/умов. 

5. Комбінаторне покриття умов 

Обрані методи: словесні, наочні, пояснювально-ілюстративний. 

Наочність: схеми, що використовуються в ході викладання матеріалу. 

Питання по темі для самостійного вивчення: 

1. Комбінаторне покриття умов.  

Запитання для самоаналізу та самоперевірки: 

1. Опишіть процес тестування методом покриття операторів. 

2. Опишіть процес тестування методом покриття умов. 

3. Опишіть процес тестування методом покриття рішень. 

4. Опишіть процес тестування методом покриття рішень / умов. 

5. Опишіть процес тестування методом комбінаторного покриття умов. 

Тема 8. Стратегії чорного ящика 

Мета: ознайомити студентів з технологією тестування чорного ящика. 

Професійна спрямованість: дана лекція є складовою частиною 

професійної підготовки вчителя інформатики до викладання в школі. 

Основні поняття: еквівалентне розбиття, аналіз граничних значень, 

застосування функціональних діаграм. 

План лекції: 

1. Еквівалентне розбиття. 

1.1. Виділення класів еквівалентності. 
1.2. Побудова тестів. 

2. Аналіз граничних значень. 

3. Застосування функціональних діаграм. 

3.1. Зауваження. 
4. Припущення про помилку. 

Обрані методи: теоретичні, пояснювально-ілюстративний. 

Наочність: схеми, що використовуються в ході викладання матеріалу.  

Питання по темі для самостійного вивчення: 

1. Застосування функціональних діаграм. 

Запитання для самоаналізу та самоперевірки: 

1. Опишіть процес тестування методом аналізу граничних значень. 

2. Опишіть процес тестування методом еквівалентного роздроблення. 

3. Опишіть процес тестування методом функціональних діаграм. 

4. Опишіть процес тестування методом припущення про помилку. 
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Тема 9. Низхідне та висхідне тестування 

Мета: ознайомити студентів з нисхідним та висхідним тестуванням.  

Професійна спрямованість: дана лекція є складовою частиною 

професійної підготовки вчителя інформатики до викладання в школі. 

Основні поняття: низхідне тестування, висхідне тестування. 

План лекції: 

1. Стратегії. 

2. Низхідне та висхідне тестування. 

2.1. Низхідне тестування. 

2.2. Висхідне тестування. 

Обрані методи: теоретичні, пояснювально-ілюстративний. 

Наочність: схематичні зображення.  

Питання по темі для самостійного вивчення: 

1. Стратегії. 

Запитання для самоаналізу та самоперевірки: 

1. У чому полягає метод висхідного тестування? 

2. У чому полягає метод спадного тестування? 

3. Порівняйте методи висхідного і низхідного тестування. 

Тема 10. Проектування і виконання тесту  

Мета: ознайомити студентів з проектуванням і виконанням тесту.  

Професійна спрямованість: дана лекція є складовою частиною 

професійної підготовки вчителя інформатики до викладання в школі. 

Основні поняття: тесту, проектування. 

План лекції: 

1. Проектування і виконання тесту 

Обрані методи: теоретичні, пояснювально-ілюстративний. 

Наочність: схематичні зображення.  

Запитання для самоаналізу та самоперевірки: 

1. У чому суть проектування тесту? 
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ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ 

Загальні вимоги до виконання лабораторних робіт 

 

Порядок виконання лабораторних робіт 

 

1. Ознайомитись з темою, метою роботи та засвоїти матеріал теоретичної 

частини. 

2. Вибрати відповідний варіант (за вказівкою вчителя) та ознайомитись із 

завданням. 

3. Розробити програму для виконання поставленого завдання. 

4. Розробити систему тестів, яка б повністю та достовірно перевіряла 

правильність роботи програми (нормальні, нульові, критичні та 

екстремальні умови). 

5. Зберегти результати виконаної роботи в індивідуальній робочій папці. 

6. Продемонструвати результати виконаної роботи викладачу. 

7. Оформити звіт про виконання лабораторної роботи, який має 

включати: назву теми, завдання, хід роботи, тексти програм, коментарі 

до них, система тестів із зазначенням до якого виду тесту належить 

кожен приклад. 

8. Захистити звіт про виконання лабораторної роботи та відповісти на 

контрольні питання, які зазначені в лабораторній роботі. 

 

 

Лабораторна робота №1. 
Тема: Розробка системи тестів до лінійних програм. 

Мета: Навчитись розробляти систему тестів до лінійних програм. 

Програмне забезпечення: Pascal, Delphi 6.0, DevC++, Java.  

Контрольні питання. 

1. Які ви знаєте етапи розв’язання задачі з програмування? 

Варіанти індивідуальних завдань: 
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Лабораторна робота №2. 
Тема: Розробка системи тестів до лінійних програм. 

Мета: Навчитись розробляти  систему тестів до лінійних програм. 

Програмне забезпечення: Pascal, Delphi 6.0, DevC++, Java.  

Контрольні питання. 

1. Налагодження.  

2. Деякі типові помилки в программах. 

3. Види помилок 

4. Захисне програмування. 

Варіанти індивідуальних завдань: 

 

Лабораторна робота №3. 
Тема: Розробка системи тестів до програм з розгалуженням 

Мета:  Навчитись розробляти систему тестів до програм з 

розгалуженням. 

Програмне  забезпечення: Pascal, Delphi 6.0, DevC++, Java.  

Контрольні питання. 

1. Методологічні принципи налагодження програм. 

2. Види тестових даних. 

3. Приклади складання тестів 

Варіанти індивідуальних завдань: 

 

Лабораторна робота №4. 
Тема: Розробка системи тестів до циклічних програм. 

Мета: Навчитись розробляти систему тестів до циклічних програм. 

Програмне  забезпечення: Pascal, Delphi 6.0, DevC++, Java.  

Контрольні питання. 

1. Перерахуйте принципи тестування. 

Варіанти індивідуальних завдань: 

 

Лабораторна робота №5. 
Тема: Розробка системи тестів до циклічних програм. 

Мета: Навчитись розробляти систему тестів до циклічних програм. 

Програмне забезпечення: Pascal, Delphi 6.0, DevC++, Java.  

Контрольні питання. 

1. Поясніть, чому тестування є деструктивним процесом. 

2. Чому при тестуванні необхідно бажати, щоб програма дала збій? 

Варіанти індивідуальних завдань: 
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Лабораторна робота №6. 
Тема: Розробка системи тестів до циклічних програм. 

Мета:  Навчитись розробляти систему тестів до циклічних програм. 

Програмне  забезпечення: Pascal, Delphi 6.0, DevC++, Java.  

Контрольні питання. 

1. Дайте визначення терміна «помилка». 

2. Наведіть класифікацію помилок по часу їх появи. 

Варіанти індивідуальних завдань:  

 

Лабораторна робота №7. 

Тема: Розробка системи тестів до циклічних програм. 

Мета:  Навчитись розробляти систему тестів до циклічних програм. 

Програмне  забезпечення: Pascal, Delphi 6.0, DevC++, Java.  

Контрольні питання. 

1. Які помилки (в різних класифікаціях) бувають в програмах на мові С і 

коли вони з'являються? 

2. Які мови виявляють помилки структурного набору? 

3. Наведіть класифікацію помилок за ступенем порушення логіки. 

Варіанти індивідуальних завдань:  

 

Лабораторна робота №8. 
Тема: Розробка системи тестів до програм з масивами. 

Мета:  Навчитись розробляти  систему тестів до циклічних програм. 

Програмне  забезпечення: Pascal, Delphi 6.0, DevC++, Java.  

Контрольні питання. 

1. Визначте вид помилки: if ((x> 3) && (x <2)) ... 

2. Які типові помилки зустрічаються в програмах? 

3. Деякі принципи тестування програм. 

Варіанти індивідуальних завдань:  

 

Лабораторна робота №9. 

Тема: Розробка системи тестів до програм з масивами. 

Мета:  Навчитись розробляти  систему тестів до циклічних програм. 

Програмне  забезпечення: Pascal, Delphi 6.0, DevC++, Java.  

Контрольні питання. 

1. Які етапи включає метод наскрізного перегляду програми? 

2. Наведіть приклад помилки звернення до даних. 

3. Наведіть приклад помилки опису даних. 
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4. Наведіть приклад помилки інтерфейсу. 

5. Наведіть приклад помилки передачі управління. 

6. У чому полягає сутність інспекції? 

7. Деякі прийоми тестування. 

8. Як ви розумієте надійність ПЗ? 

9. Дайте визначення поняттю «тестування». 

10. Покажіть і доведіть, що абсолютне тестування неможливе на конкретній 

програмі. 

Варіанти індивідуальних завдань:  

 

Лабораторна робота №10. 

Тема: Розробка системи тестів до програм з рядковими величинами. 

Мета:  Навчитись розробляти  систему тестів до зазначених програм. 

.Програмне  забезпечення: Pascal, Delphi 6.0, DevC++, Java.  

Контрольні питання. 

1. Опишіть процес тестування методом покриття операторів. 

2. Опишіть процес тестування методом покриття умов. 

3. Опишіть процес тестування методом покриття рішень. 

4. Опишіть процес тестування методом покриття рішень / умов. 

5. Опишіть процес тестування методом комбінаторного покриття умов. 

6. Опишіть процес тестування методом аналізу граничних значень. 

7. Опишіть процес тестування методом еквівалентного роздроблення. 

8. Опишіть процес тестування методом функціональних діаграм. 

9. Опишіть процес тестування методом припущення про помилку. 

10. У чому полягає метод висхідного тестування? 

Варіанти індивідуальних завдань:  

 

Лабораторна робота №11 
Тема: Розробка системи тестів до створених проектів. 

Мета: Навчитись розробляти  систему тестів до циклічних програм. 

Програмне  забезпечення: Pascal, Delphi 6.0, DevC++, Java.  

 

Створити власний проект у візуальному середовищі згідно варіанту 

та розробити систему тестів щодо його перевірки. 

. 

Варіанти індивідуальних завдань: 



Технології тестування програм 

Вакалюк Т.А. – доцент кафедри прикладної математики та інформатики 16 

Тестові завдання  

Тема 1. Основні етапи розв'язування задач з 

програмування 

 

Тема 2. Тестування і налагодження програм 

 

Тема 3. Налагодження і тестування програмних засобів 

 

Тема 4. Тестування програми як "чорного" та "білого" 

ящика 

 

Тема 5. Принципи тестування 

 

Тема 6. Типи помилок і ручні методи тестування. 

 

Тема 7. Стратегії білого ящика 

 

Тема 8. Стратегії чорного ящика 

 

Тема 9. Низхідне та висхідне тестування 

Тема 10. Проектування і виконання тесту 
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