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Критерії оцінювання:
Програма вступного додаткового іспиту зі спеціальності «Інженерія програмного 
забезпечення» використовується для встановлення професійного рівня вступників, які 
вступають до аспірантури з іншої галузі знань.

Вступник має бути висококваліфікованим фахівцем, широкого профілю, що 
здатний до самостійної творчої науково-дослідної діяльності у галузі «Інформаційні 
технології».

Іспит проводиться загальною комісією факультету інформаційних технологій, 
яка затверджується наказом Ректора університету.

В основу програми покладено такі вузівські дисципліни: математичні дисципліни -  
вища математика, дискретна математика, теорія ймовірностей та математична 
статистика, чисельні методи, програмування, інженерія програмного забезпечення, 
операційні системи.

Випробування проводиться усно-письмово.
Оцінювання додаткових вступних випробувань з спеціальності 121 «Інженерія 

програмного забезпечення» відбувається за двобальною шкалою: «зараховано» або «не 
зараховано».

Розподіл балів, які отримують вступники:
Зараховано / Passed 60-100
Не зараховано / Fail 0-59

Критеріями оцінювання є рівень кваліфікації вступника за спеціальністю 121 
«Інженерія програмного забезпечення» здатність його до самостійної науково- 
дослідницької та практичної діяльності.
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. МАТЕМАТИЧНІ ОСНОВИ

1.1 Вища математика
Визначники, дії над матрицями, системи лінійних рівнянь, дії з векторами, 

перетворення координат, скалярний, векторний та мішаний добутки векторів, рівняння 
ліній, задачі про поверхні, лінії в просторі та поверхні другого порядку.

Границі функцій за визначенням та з використанням правила Лопіталя, границі 
послідовностей, диференціювання функції, похідні та диференціали вищих порядків, 
застосування диференціального числення до дослідження функцій, похідні, 
диференціали та частинні похідні функцій багатьох змінних, формула Тейлора для 
розкладу функцій, інтегрування функцій, наближене обчислення визначених інтегралів. 
ЛІТЕРАТУРА

1. Дубовик В.П., Юрик І.І. Вища математика: - Навчальний посібник-К.:
А.С.К., 1993, 2001.
2. Рудавський Ю.К., Понеділок Г.В. та ін. Математичний аналіз. - Львів.: В-во НУ “ЛП”, 
2003.
3. Назієв Е.Х., Владіміров В.М., Миронець О.А. Лінійна алгебра та аналітична 
геометрія. - Київ, Либідь, 1997.
4. Вища математика: Збірник задач: Навчальний посібник; 3а редакцією В.П. Дубовика,
І.І. Юрика. - К., А.СК. 2001.

1.2 Дискретна математика
Поняття множини, підмножини, універсуму, порожньої множини. Способи подання 

множин. Поняття булеану. Операції над множинами. Закони алгебри множин. Покриття, 
розбиття множини. Декартовий добуток. Відношення. Способи подання відношень. 
Властивості бінарних відношень. Відношення еквівалентності. Відношення строгого 
часткового порядку. Відношення нестрогого часткового порядку. Функціональні 
відношення. Типи відображень. Потужність множин.

Основні комбінаторні конфігурації. Перестановки, розміщення, сполучення без 
повторень та з повтореннями. Властивості біноміальних коефіцієнтів. Біном Ньютона. 
Поліноміальна теорема. Числа Фібоначчі. Лінійні однорідні та неоднорідні рекурентні 
співвідношення.

Типи висловлювань та інтерпретація висловлювань. Правильно побудовані формули. 
Закони логіки висловлювань. Булеві вектори та булеві функції. Закони алгебри Буля. 
Двоїсті функції. Принцип двоїстості в алгебрі Буля. Диз’юнктивна та кон’юнктивна 
нормальні форми. Досконала диз’юнктивна та досконала кон’юнктивна нормальні 
форми.

Означення графа та різновиди графів. Способи подання графів. Підграфи та 
ізоморфізм графів. Операції над графами. Маршрути, ланцюги, цикли. Прості графи. 
Властивості ейлерових графів. Властивості гамільтонових графів. Метричні 
характеристики графів. Дослідження графів за допомогою матриць. Плоскі і планарні 
графи. Означення дерева. Орієнтовані графи і дерева.

ЛІТЕРАТУРА
1. Кривий С.Л. Дискретна математика: підручник для студентів вищ. навч. закл.-
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Чернівці-Київ: Видавничий дім «Букрек», 2014. - 568 с.
2. Нікольський Ю.В., Пасічник В.В., Щербина Ю.М. Дискретна математика: підручник 
для вищ. навч. закл.- К.: Видавнича група ВНУ, 2007. — 368 с.
3. Бондарчук Ю.В., Олійник Б.В. Основи дискретної математики: Навч. посіб. - К.: Вид. 
дім «Києво-могилянська академія», 2009.- 159 с.
4. Гаврилов Г.П., Сапоженко А.А. Сборник задач по дискретной математике. - М., 
Наука, 1977. - 368 с.
5. Базилевич Л. Дискретна математика у прикладах і задачах: підручник - Львів: 
Видавець І.Е. Чижиков, 2013.- 487 с.
1 /Ä г-p  * U  * * U  Ф Ф Ф.3 Теорія ймовірності, ймовірнісні процеси та математична статистика

Випадкова подія. Неможлива, достовірна, протилежна події. Класичне визначення 
ймовірності. Аксіоми теорії ймовірностей. Несумісні події та правило додавання 
ймовірностей. Повна група подій.

Умовна ймовірність подій. Незалежні події. Правило множення для незалежних 
подій. Незалежність подій, пов’язаних із незалежними подіями. Правило множення для 
довільної кількості незалежних подій. Формула повної ймовірності. Формула Байєса.

Випадкова величина. Дискретні та неперервні випадкові величини. Закон розподілу, 
ряд розподілу. Функція розподілу випадкової величини, її властивості. Щільність 
розподілу неперервної випадкової величини. Числові характеристики випадкових 
величин. Математичне сподівання, моменти, дисперсія, середньоквадратичне 
відхилення.

ЛІТЕРАТУРА
1. Вентцель Е. С. Теория вероятностей : учебник для вузов / Е. С. Вентцель. - 7-е изд., 
стер. - М. : Вьісшая школа, 2001. - 576 с.
2. Черняк О.І., Обушна О.М., Ставицький А.В. Збірник задач з теорії ймовірностей та 
математичної статистики. Теоретично-практичний збірник, м. Київ, вид. "Знання", 2000, 
119 с.
3. Жлуктенко В. І. Теорія ймовірностей і математична статистика : навч.-метод. посіб. : 
у 2 ч. Ч. 1. Теорія ймовірностей / В. І. Жлуктенко, С. І. Наконечний. - К. : КНЕУ, 2000. - 
304 с. 13.
4. Жлуктенко В. І. Теорія ймовірностей і математична статистика : навч.-метод. посіб. : 
у 2 ч. Ч. 2. Математична статистика / В. І. Жлуктенко, С. І. Наконечний, С. С. Савіна. - 
К. : КНЕУ, 2000. - 336 с.
1.4 Чисельні методи

Прямі методи розв'язання систем лінійних рівнянь. Розв'язання систем лінійних 
рівнянь великої розмірності. Чисельні методи розв'язання нелінійних рівнянь. 
Обчислення власних значень і власних векторів матриці

Чисельне диференціювання та інтегрування функцій. Розв'язання задачі Коші для 
звичайних диференціальних рівнянь. Багатокрокові методи розв'язання 
диференціальних рівнянь.

Методи інтерполяції функцій. Апроксимація функцій. Екстраполяція та наближення 
функцій.

ЛІТЕРАТУРА
1. Бахвалов Н. С. Численны методи / Н. С. Бахвалов, Н. П. Жидков, Г. М. Кобельков. 
- М. : Бином, 2007. - 636 с.
2. Самарский А.А., Гулин А.В. Численные методи. Учебное пособие для вузов,-
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М.:Наука.-1989. - 432с.

2. МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ ТА АЛГОРИТМИ
2.1 Основи програмування

Базові поняття мови програмування. Поняття типу даних. Скалярні та структуровані 
типи дані (масиви, рядки, структури). Покажчики. Базові оператори: розгалуження, 
перемикач, цикли з пост- та перед-умовою, цикл з лічильником.

Підпрограми: синтаксис опису та виклику, механізми передачі параметрів.
Рекурсивні підпрограми.

Консольне та файлове введення/виведення даних.

ЛІТЕРАТУРА
1. Ковалюк Т.В. Алгоритмізація та програмування: Підручник. - Львів: «Магнолія 2006», 
2013. - 400 с.
2. Керниган Б.,Ритчи Д. Язык программирования Си: Пер. с англ., - 2-е изд. - 
М.:Вильямс, 2007. — С. 304.
2.2 Алгоритми та структури даних

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 та пошуку. Оцінка ефективності та вибір алгоритму 
сортування.

ЛІТЕРАТУРА
1. Ахо, А. Структури данных и алгоритми / А. Ахо, Дж. Хопкрофт, Дж. Ульман. - М.: 
Вильямс, 2000.
2. Вирт Н. Алгоритми и структуры данниы / Вирт, Никлаус. - М.: СПб: Невский 
Диалект; Издание 2-е, испр., 2012. - 352 с.
3. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р., Штайн К. Алгоритмы: построение и анализ. 3-е 
издание. - М.: ИД "Вильямс", 2013.
2.3 Об’єктно-орієнтоване 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, модифікатори доступу. Організація доступу до захищених 
полів класу. Концепція дружності в об’єктно-орієнтованих мовах програмування.

Принцип успадкування. Поняття одиничної та множинної спадковості. Реалізація 
одиничної та множинної спадковості в об’єктно-орієнтованих мовах програмування.

Поняття поліморфізму, раннього та пізнього зв’язування. Реалізація принципу 
поліморфізму в об’єктно-орієнтованих мовах програмування. Віртуальні та абстрактні 
методи.

ЛІТЕРАТУРА
1. Бичков О.С. Основи сучасного програмування. ВПЦ “Київський університет”, 2007. - 
260с.
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2.4 Технологія створення програмних продуктів
Поняття життєвого циклу програмного забезпечення (ПЗ), етапи розробки ПЗ: 

аналіз, проектування, розробка, налагодження, тестування, введення в експлуатацію, 
супровід. Оцінювання якості ПЗ. Документування та маркетинг ПЗ.

Методології розробки програм. СА8Е-засоби розробки ПЗ. Системний аналіз 
предметної області, системний аналіз бізнес-процесів та об’єктів комп’ютеризації. 
Методології проектування ПЗ. Основи структурної та об’єктно-орієнтованої технологія 
проектування. Архітектура ПЗ, стандарти опису архітектур ПЗ.

ЛІТЕРАТУРА
1. Басс Л. Архитектура программного обеспечения на практике / Л. Басс, П. Клементс, 
П. Кацман. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2006. - 575 с.
2. Орлов С.А. Технологии разработки программного обеспечения. Современный курс по 
программной инженерии: Учебник для вузов. 4-е изд / С.А. Орлов, Б.Я.Цилькер //.
СПб., Питер, 2012. - 608 с.
3. Рудаков А.В. Технология разработки программных продуктов. М.:Издательский 
центр «Академия», 2006, - 2008 с.
4. Соммервилл И. Инженерия программного обеспечения.: Пер. с англ.: - М., Вильямс, 
2002. - 623 с.
5. Технология разработки программного обеспечения: учебное пособие / под ред. Л. Г 
Гагариной. - М: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2008. - 400 с.

3. БАЗИ ДАНИХ
З.1. Бази даних

Системи баз даних. Основні поняття й архітектура Моделі даних. Реляційна модель 
даних. Проектування баз даних. Цілісність даних.

Концептуальна, логічна та фізична моделі даних бази даних. Поняття сутність, 
атрибути, відношення між сутностями. Поняття потенційного, первинного та 
зовнішнього ключа. Нормалізація відношень. Теорія нормалізації реляційної моделі 
даних. Мови запитів. Мова SQL. Запити. Запити до однієї або декількох таблиць. Запити 
з групуванням даних. Агрегатні функції. Навігаційна обробка даних.
ЛІТЕРАТУРА
1. Пасічник В. В., Резніченко В. А. Організація баз даних і знань. - ВНУ, Киев, 2006. - 
384 с.
2. Гектор Гарсиа-Молина, Джеффри Д. Ульман, Дженнифер Видом. - Системи баз 
данных. Полный курс. - Москва, Санкт-Петербург, Киев: «Издательский дом
ВИЛЬЯМС» , 2003. - 1088.

4. ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ
4.1 Операційні системи

Системне та прикладне програмне забезпечення. Поняття операційної системи (ОС), 
її основні складові та функції. Архітектура та ресурси операційних систем. Файлова 
система. Логічна та фізична організація файлових систем. Керування пристроями 
введення - виведення.

Оперативна пам'ять, потоки та процеси. Планування та керування процесами й 
потоками. Багатозадачність, взаємодія потоків, міжпроцесна взаємодія. Керування 
оперативною пам’яттю.

Поняття багатопроцесорної, розподіленої, мережної ОС. Захист інформації в ОС.
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Взаємодія з користувачем в ОС. Завантаження та адміністрування ОС. Загальні 
принципи побудови мультипроцесорних ОС.

ЛІТЕРАТУРА
1. Шеховцов В.А. Операційні системи. К.: Видавнича група ВНУ, 2005. 576 с.
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