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ВСТУП

Хто може взяти участь у курсі?
Курс підійде будь-якому початківцю, який хоче почати шлях в IT.

Хоча напрям відомий завдяки порівняно легкому входу у сферу, для нас QA — це перш за все
цікава робота, яка дає можливість бачити проект в цілому і впливати на процес створення
якісного програмного продукту. І саме про це наш курс.

Чого Ви навчитесь:

Ви попрацюєте з інструментами для створення тестової документації, роботи з дефектами,
підготовки тестових артефактів. Дізнаєтесь, як використовувати технічні інструменти для
тестування (Postman, Jmeter, тощо), інструменти для збору метрик та проведення різноманітного
аналізу процесів. Розберемося з автоматизацією тестування.

Формат навчання: відеомодулі та регулярні Live Q&A сесії з тренером та групою.

https://www.canva.com/design/DAFDA7Xppo4/NBxrCdsS6zs4Y98r87D0qQ/edit?utm_content=DAFDA7Xppo4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAFDA7Xppo4/NBxrCdsS6zs4Y98r87D0qQ/edit?utm_content=DAFDA7Xppo4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
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1 Введення в тестування. Що таке якість
програмного забезпечення

2 Життєвий цикл продукту, SDLC та STLC. Місце і роль
тестування на кожному з етапів

Відмінність між процесами тестування, QC та QA. 
Як визначається і описується процес тестування за основними стандартами ISTQB.

Методи розробки програмного забезпечення - Waterfall, ітеративна модель, Agile (SCRUM, Kanban). 
Коли слід починати тестування. 
Як QA Engineer бере участь у створенні продукту і впливає на продукт на кожному етапі. Активності з
QA на кожному етапі розробки.

3 Онлайн-сесія з тренером та групою



4 Документація проекту. Вимоги, робота з вимогами,
їх аналіз і тестування

Що таке проектна документація, яка вона буває. 
Як і ким збираються і систематизуються вимоги, їх документування. 
Якими мають бути вимоги. Аналіз вимог на відповідність. Важливість тестування на етапі
вимог.

5 Тестова документація: тест-план, чекліст, тест-кейси,
баг-репорт, тест-репорт та інші

Яка документація потрібна на кожному етапі тестування.
Як складати різні види тестової комунікації.
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6 Рівні тестування. Види і методи тестування

Поняття рівнів тестування (Unit, Integration, System, Acceptance, тощо).
Ким і на якому етапі розробки проводиться кожен з видів тестування.
Відмінність між Smoke Testing, Sanity Testing, Regression testing.

7 Traceability matrix. Покриття тест-кейсами. Техніки
тест-дизайну. Системи контролю тестів

Покриття вимог тестами. 
Повнота покриття тест-кейсами. Як розробляються тест-кейси, на основі чого приймається
рішення про застосування того чи іншого виду тестування. 
Де і як розміщуються тест-кейси, фіксація результатів тестування, звіти.
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8 Онлайн-сесія з тренером та групою



9 Поняття дефекту. Життєвий цикл дефекту. Баг-репорт.
Робота з баг-трекінговими системами

Які бувають дефекти, їх критичність і пріоритетність. Життєвий цикл - від
знаходження до усунення дефекту, перевірки виправлення. 
Як правильно писати баг-репорт. Взаємодія з розробником. 
Ознайомлення з баг-трекінговими системами (Redmine, Jira, FogBugs, тощо).

10 Функціональне і нефункціональне тестування

Відмінність функціонального і нефункціонального тестування. 
Види нефункціонального тестування.
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11 Root Cause analysis
Аналіз причин виникнення дефектів. 
Причини і кількість дефектів на проекті. 
Робота над зменшенням кількості дефектів.

12 Основи клієнт-серверної взаємодії, мережеві протоколи
Що таке клієнт-серверна архітектура. 
Взаємодія інтерфейсу користувача з бекендом. 
Поняття мережевого протоколу. Безпечність і надійність мережевих протоколів.
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13 Онлайн-сесія з тренером та групою



14 Робота з базами даних. Основи SQL

Що таке база даних, яким чином зберігаються дані. 
Що таке запити SQL, основні види запитів. Можливості отримання
систематизованих даних за допомогою запитів. Поєднання даних з різних
таблиць БД.

15 Основи WEB (HTML, CSS)

Як влаштовані сайти, що таке веб-браузер, як здійснюється отримання даних від
серверу і їх відображення для користувача. 
Як побудований сайт.
Як знайти той чи інший елемент сайту, для чого це важливо.
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16 Тестування веб-застосунків. Архітектура застосунків

Основи архітектури застосунку. 
Плюси і мінуси монолітної та мікросервісної архітектури. 
Відмінність тестування згідно з архітектурою застосунку.
Особливості тестування веб-застосунків.

17 Тестування АРІ

Що таке АРІ, для чого використовується. 
Запити до АРІ. 
Інструменти для тестування АРІ.
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18 Онлайн-сесія з тренером та групою



19 Тестування мобільних застосунків

Види мобільних застосунків — нативні, веб, гібридні. 
Як максимально ефективно протестувати мобільний застосунок з
використанням мінімальної кількості мобільних пристроїв. 
Емулятори, симулятори, їх відмінність і доцільність використання.

20 Основи автоматизації тестування. Переваги і недоліки
автоматизації

Що таке автоматизовані тести. В яких випадках доцільно використовувати
автотести, як вони полегшують життя тестувальнику. 
Коли автотести не є доцільними, складність підтримки автотестів в актуальному
стані. Вартість автотестів.
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21 Репозиторій і система контролю версій. Основні команди Git
Де і як зберігається програмний код. Що таке репозиторій, їх види (Git, ADO, AWS, тощо).
Локальний та хмарний репозиторії. 
Оновні команди Git при роботі з репозиторієм. Як додати новий програмний код у
репозиторій. Як "відкотити" назад зміни. Конфлікти версій.

22 Метрики тестування
Які метрики збираються у процесі тестування. 
Як і ким приймається рішення про необхідність збору метрик. Визначення, які саме
метрики необхідні. 
Використання метрик у звітності про тестування. 
Важливість метрик для прийняття рішень щодо проекту.
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23 Онлайн-сесія з тренером та групою



WEB
ACADEMY
CLUB
ОСОБЛИВІ КАР'ЄРНІ
МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ВАС





ZOOM+
Telegram+
Web Academy LMS
Заняття двічі на тиждень 
у форматі Live Zoom-зустрічей
з тренером та групою



у

ЩО КАЖУТЬ ВИПУСКНИКИ?



Атмосфера ком'юніті та спілкування 
з однодумцями в актуальній для Вас
сфері



ПОСТІЙНА ПІДТРИМКА,
ЗВ'ЯЗОК І ДОПОМОГА

ОКРІМ ТРЕНЕРА, З ВАМИ ЗАВЖДИ НА ЗВ'ЯЗКУ НАША КОМАНДА CLIENT SERVICE 



CREATE YOUR
IT FUTURE

WITH WEB ACADEMY


