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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності «Комп’ютерні 
науки»  використовується  для  встановлення  професійного  рівня  вступника  за 
вказаною спеціальністю.

  Вступник  до  аспірантури  має  бути  висококваліфікованим  фахівцем, 
широкого  профілю,  що  здатний  до  самостійної  творчої  науково-дослідної 
діяльності у галузі інформаційних технологій.

  Іспит  з  спеціальності  «Комп’ютерні  науки»  проводиться  комісією 
факультету  інформаційних  технологій,  яка  затверджується  наказом  Ректора 
університету,  за  білетами,  що  сформовані  за  рішенням  вченої  ради  факультету 
інформаційних технологій.

Іспит проводиться усно-письмово.

  На  іспит  вступник  до  аспірантури  представляє  свою  Дослідницьк у 
пропозицію,  яку  доповідає  усно.  Дослідницька  пропозиція – це  науковий  текст 
обсягом  до  5  сторінок,  підготовлений  вступником  до  аспірантури,  в  якому 
обґрунтовується  тематика  майбутнього  дисертаційного  дослідження,  його 
актуальність, новизна, стан розробки у вітчизняній та зарубіжній науці; методи 
та  методологія  осмислення  проблеми,  можливі  шляхи  розв’язання  поставлених 
задач.

  Оцінка  за  іспит  з  спеціальності  «Комп’ютерні  науки»  за  рішенням  вченої 
ради факультету інформаційних технологій формується з двох частин:

1. Кількість балів за усну відповідь (максимально 60 балів);

2. Кількість балів за представлення власної Дослідницької пропозиції

(максимально 40 балів).

Розподіл балів, які отримують вступники:

 1-34 відповідає оцінці «незадовільно»;

 60-64 відповідає оцінці «задовільно» («достатньо»);

 65-74 відповідає оцінці «задовільно»;

 75 - 84 відповідає оцінці «добре»;

 85 - 89 відповідає оцінці «добре» («дуже добре»);

 90 - 100 відповідає оцінці «відмінно».

Критеріями  оцінювання  є  рівень  кваліфікації  вступника  за  спеціальністю

122 «Комп’ютерні науки», здатність його до самостійної науково-дослідницької

та практичної діяльності.
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

1. Дискретна математика 

Множини. Потужність множини. Алгебра множин. Декартовий добуток 

множин. Відношення та їх властивості. Висловлювання. Логічні функції. 

Алгебра висловлювань. 

Числення висловлювань. Нормальні форми логічних виразів. Поняття про 

задачу мінімізації логічних виразів. Тотожно істинні та хибні висловлювання. 

Повні набори логічних функцій. 

Предикати. Квантори існування і загальності. Поняття про числення 

предикатів. Метод резолюцій. 

Графи. Основні визначення. Мінімальне зв’язувальне дерево. Графи і 

бінарні відношення. Число графів. Суміжність, інцидентність, ступені. Зважені 

графи. Ізоморфізм. Інваріанти. Операції над графами. Локальні операції. 

Підграфи. Алгебраїчні операції. 

Маршрути, шляхи, цикли. Зв'язність і компоненти. Метричні 

характеристики графів. Ейлерові шляхи і цикли. Дерева. Центр дерева. Кореневі 

дерева. Каркаси. Дводольні графи. Планарні графи. 

Поняття про задачі: знаходження циклу та найкоротшого шляху на графі; 

комівояжера та найбільшого потоку в мережі. Дерева і задача пошуку. NР- 

складні задачі. 

Алгоритми. Загальні емпіричні властивості алгоритмів. Алфавітні 

оператори та алгоритми. Асоціативні числення. Приклади універсальних 

алгоритмічних систем: нормальні алгоритми Маркова; машини Тьюрінга. Тезис 

Черча. Поняття про проблеми, що не мають алгоритмічного розв’язку. 

Формальні граматики. Автомати. Відповідність класів формальних мов за 

Хомським і дискретних перетворювачів. Бекусо-Наурівські форми. 
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2. Дослідження операцій і теорії прийняття рішень 

Основні поняття та методологія дослідження операцій 

Історія розвитку та використання методів дослідження операцій. 

Класифікація моделей дослідження операцій. Області практичних застосувань 

методів дослідження операцій та мета його вивчення. Основні поняття 

дослідження операцій: операція, стратегія, стан, діючі фактори операції, критерії 

ефективності. Методологія проведення операційного дослідження: визначення 

мети; складання плану розробки; формулювання проблеми; побудова 

математичної моделі; синтез та (або) обґрунтування математичного методу; 

опрацювання інформації; перевірка адекватності моделі; реалізація результатів. 

Пряма та обернена задачі дослідження операцій. Поняття про детерміновані та 

стохастичні моделі дослідження операцій і основні підходи до їх розв'язування. 

Проблема багатокритеріальності та її розв'язування; згортка критеріїв, 

переведення критеріїв в обмеження, методи послідовних поступок, діалогові 

методи. 

Задачі лінійного програмування 

Поняття про задачу математичного програмування. Загальна постановка та 

класифікація задач математичного програмування, поняття складності 

алгоритмів розв'язування задач математичного програмування. Побудова 

математичних моделей задач дослідження операцій. Канонічні рівняння. Лінійні 

моделі та зв'язані з ними спрощення дійсності: пропорційність і адитивність. 

Загальна канонічна форма задачі лінійного програмування. Графічне 

розв'язування задач лінійного програмування. Поняття про основні задачі аналізу 

лінійних моделей на чутливість: статус та допустимі межі зміни ресурсів, 

цінність ресурсів, чутливість функції мети. Базисні розв'язки задачі лінійного 

програмування. Основні теореми лінійного програмування. Алгоритм симплекс-

методу та його таблична форма. Метод штучного базису. Особливі випадки 

вирішення задач лінійного програмування. Умови оптимальності та 

допустимості. Особливі випадки симплекс-методу. Методи знаходження 

початкового базису. Двоїстість у задачах лінійного програмування. Поняття 

прямої та двоїстої задач лінійного програмування. Основні теореми двоїстості. 

Двоїстий симплекс-метод. Методи побудови опорного плану транспортних 

задач: північно-західного кута, мінімального елементу, евристичний метод 

Фойгеля. Методи знаходження оптимального плану (метод потенціалів і 

розподільчий). Теореми про потенціали. Задача про призначення. Угорський 

алгоритм. 

Задачі на мережах 

Загальні поняття мережі, потоку. Задача про найкоротший ланцюг. 

Алгоритм Дейкстри. Задача про багатополюсний найкоротший ланцюг. 

Алгоритм Флойда. Властивості потоку. Теорема Форда-Фалкерсона про 

максимальний потік і мінімальний розріз. Постановка задачі про максимальний 

потік мінімальної вартості. Основні типи потокових задач як частинні випадки 

загальної. Задача про знаходження максимального потоку та її застосування. 
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Алгоритм розташування позначок. Параметри мережі: ранні та пізні терміни 

здійснення подій і робіт, критичний шлях. Резерви часу подій і робіт. Метод 

критичного шляху (CRM). 

Задачі цілочисельного і дискретного програмування 

Особливості цілочисельних задач. Цілочисельні моделі практичних задач. 

Загальна характеристика основних груп методів розв'язування цілочисельних 

задач: відсікань, комбінаторних, евристичних. Принципи побудови евристичних 

алгоритмів. Основні ідеї методів відсічень. Метод Гоморі. Схема методу гілок і 

меж та її основні структурні елементи: стратегії розгалуження, границі та їх 

властивості, стратегія відтинання вузлів. Булево програмування. 

Динамічне програмування 

Загальна постановка задачі динамічного програмування. Формалізація 

багатоетапної оптимізації. Основні типи задач і моделей динамічного 

програмування. Багатокроковий процес прийняття рішень, метод рекурентних 

співвідношень. Принцип оптимальності і рівняння Беллмана. Оптимальний 

розподіл інвестицій як задача динамічного програмування. Заміна устаткування 

як задача динамічного програмування. 

Теорія ігор 

Основні поняття теорії ігор: учасники гри, стратегії, виграші. Класифікація 

ігор за ознаками: кількість гравців, потужність множини стратегій; характер 

взаємодії гравців, розмір виграшів, вид функції виграшів, кількість і характер 

ходів, інформованість. Загальна характеристика методів розв'язування ігор. 

Матричні ігри двох осіб з нульовою сумою. Означення, приклади. Оптимальні 

чисті стратегії. Теореми про ціну гри і максимін. Оптимальні змішані стратегії та 

їхні властивості. Ціна гри в змішаних стратегіях. Основна теорема матричних 

ігор. Геометричне розв'язування ігор розміром 2*2, 2*n, m*2. Поняття про 

кооперативні ігри. Біматричні ігри та положення рівноваги в біматричних іграх. 

Теорія прийняття рішень 

Базові основи прийняття рішень. Загальна задача прийняття рішень. 

Бінарні відношення. Функції вибору. Основи теорії корисності. 

Експертні процедури для прийняття рішень. Методи голосування. Методи 

обробки експертної інформації. Метод аналізу ієрархій. 

Прийняття рішень в умовах визначеності. Основні поняття та визначення. 

Умови оптимальності. Методи багатокритеріальної оптимізації. Прийняття 

рішень в умовах конфлікту. 

Некооперативна поведінка ізольованих гравців. 

Повна та часткова інформованість гравців. 

Поведінка гравців в умовах мінімальної інформованості. Змішані стратегії. 

Прийняття рішень в умовах нечіткої інформації. Основні поняття з теорії 

нечітких множин. Прийняття рішень при нечіткому відношенні переваги. Ігри в 

умовах нечіткої інформації. Нечіткі задачі багатокритеріальної оптимізації. 
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3. Програмування 

Основи комп’ютеризованої обробки даних 

Поняття життєвого циклу програмного забезпечення (ПЗ), етапи розробки 

ПЗ: аналіз, проектування, розробка (кодування), налагодження, тестування, 

введення в експлуатацію, супровід. Поняття методології проектування програм 

та основні методології розробки. 

Основи структурної та об’єктно-орієнтованої методології розробки ПЗ. 

Мова UML як засіб документування ПЗ на різних етапах його розробки. 

Загальна характеристика мови UML. Основні діаграми UML, їх класифікація. 

Статичні, динамічні, логічні та фізичні моделі програмної системи. 

Класифікація програмного забезпечення. Системне та прикладне 

програмне забезпечення. 

Класифікація мов програмування. Основи трансляції програм. Складові 

середовища розробки програм. 

Базові поняття мови програмування. Типи даних. Скалярні та 

структуровані дані. Покажчики. 

Базові оператори: розгалуження, перемикач, цикли з пост- та перед- 

мовою, цикл з лічильником. 

Підпрограми: опис, механізми передачі параметрів, виклик. Рекурсивні 

підпрограми. 

Консольне та файлове введення/виведення даних. 

Алгоритми та структури даних 

Структуровані типи даних: масиви, рядки, структури. 
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Абстрактні типи даних. Лінійні динамічні структури даних: списки,  черга, 

стек. Ієрархічні динамічні структури даних: дерева. Базові операції над 

динамічними структурами даних. 

Поняття алгоритму. Властивості алгоритму. Оцінка ефективності 

алгоритмів. Функції складності за часом та за пам’яттю. Асимптотична 

складність. Типові алгоритмічні структури: лінійний,  розгалужений, циклічний. 

Алгоритми сортування. Оцінка ефективності та вибір алгоритму 

сортування. 

Алгоритми пошуку. Поняття хешування даних, види хешування. Методи 

розв'язання колізій. 

Об’єктно-орієнтована парадигма програмування 

Поняття класу та об’єкту (екземпляру класу). Поля та методи класу. 

Конструктори, деструктори класів. Статичні та константні члени класів. 

Базові принципи ООП: інкапсуляція, успадкування, поліморфізм, 

абстрагування. Взаємовідносини між класами. 

Поняття інкапсуляції. Директиви видимості (модифікатори доступу). 

Організація доступу до захищених полів класу. Концепція дружності в об’єктно-

орієнтованих мовах програмування. 

Принцип спадковості. Поняття одиничної та множинної спадковості. 

Реалізація одиничної та множинної спадковості в об’єктно-орієнтованих мовах 

програмування. 

Поняття поліморфізму: статичний та динамічний поліморфізм. Поняття 

раннього та пізнього зв’язування. Реалізація принципу поліморфізму в об’єктно-

орієнтованих мовах програмування. Віртуальні та абстрактні методи. 

Особливості відкритого успадкування, принцип підстановки Барбари Лисков. 

Поняття, опис та створення екземпляру шаблону функції (класу). 
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