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Критерії оцінювання

Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності «Інженерія 
програмного забезпечення» використовується для встановлення професійного рівня 
вступника за вказаною спеціальністю.

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.

Іспит проводиться усно-письмово.
На іспит вступник представляє свою Дослідницьку пропозицію, яку доповідає 

усно. Дослідницька пропозиція -  це науковий текст обсягом до 5 сторінок, 
підготовлений вступником, 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 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, здатність його до 
самостійної науково-дослідницької та практичної діяльності.



Перелік тем.

Основи інженерії програмного забезпечення

1. Предмет і методи програмної інженерії. Парадигми програмування та тенденції 
розвитку мов програмування.

2. Обчислювальні машини та системи. Архітектура обчислювальної машини на 
прикладі персональних комп’ютерів х86. Поняття багатопроцесорного комплексу, 
локальної та регіональної мережі.

3. Функції та архітектура програмного забезпечення. Операційні системи та оболонки.
4. Складові інженерної діяльності: процес, життєвий цикл, модель, вартість

програмного забезпечення. Промислові методології розробки ПЗ.
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1. Соммервилл И. Инженерия программного обеспечения. - М.: Издательский дом
"Вильямс", 2002. - 624 с.
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Дискретна математика

1. Множини. Потужність множини. Алгебра множин. Декартовий добуток множин.
2. Основні операції над множинами; основні співвідношення. Прямий та узагальнений 

прямий добуток.
3. Відношення та їх властивості. Висловлювання. Логічні функції. Алгебра 

висловлювань.
4. Числення висловлювань.
5. Графи. Основні визначення. Мінімальне зв’язувальне дерево. Поняття про задачі: 

знаходження циклу та найкоротшого шляху на графі; комівояжера та найбільшого 
потоку в мережі. Дерева і задача пошуку.

6. Машини Тьюрінга. Тезис Черча. Поняття про проблеми, що не мають 
алгоритмічного розв’язку.

7. Частково впорядковані множини, основні класи: лінійно впорядковані, повністю 
впорядковані множини, повні решітки, решітки, піврешітки.



Література

1. Александров П.С. Введение в теорию множеств и общую топологию. - М.: Наука. 
1977.

2. Базилевич Л.Є. Дискретна математика у прикладах і задачах : теорія множин, 
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Системи керування базами даних

1. Системи керування базами даних. Функції СКБД. Відмінність між СКБД та 
багатовимірними сховищами даних (Data warehouses). OLAP & Data Mining.

2. Поняття розподіленої бази даних, стратегії розподілу даних та глобальної схеми. 
Поняття транзакції.

3. Модель даних. Ієрархічна, мережна моделі. Схема та підсхема бази даних. 
Незалежність та цілісність даних.

4. Реляційна модель даних. Реляційна алгебра. Реляційне числення. Нормальні 
форми відношень. Проектування схем баз даних

З. Мова SQL. Засоби пошуку даних. Запити на вибірку даних. Засоби 
маніпулювання даними.

6. Захист баз даних: цілісність, безпека, адміністрування.

Література

1. Боуман Дж., Эмерсон С., Дарновели М. Практическое руководство по SQL. - 
Вильямс. 2002, 322 с.
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курс. -  Вильямс. 2004. 1088 с.

3. Дейт К. Дж. Введение в системы баз данных : 7-е изд.: пер. с англ. - М.: Изд. дом 
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Мови і системи програмування

1. Класифікація мов програмування: процедурно-орієнтовані, проблемно-орієнтовані, 
низького рівня та інші. Синтаксис і семантика.

2. Класифікація мовних процесорів: транслятори, інтерпретатори. Основні етапи

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2


трансляції: лексичний, синтаксичний та семантичний аналізи, оптимізація та 
генерація коду. Етапи трансляції: лексичний, синтаксичний, семантичний аналізи; 
оптимізація, генерація коду, збирання і лінкування.

3. Семантичні програми, генератор коду, методи оптимізації коду.
4. Поняття рекурсії програм. Рекурсивні визначення і рекурсивні програми. 

Властивості рекурсивних програм.
5. Проектування інтерфейсу користувача. Модель об’єкт - дія.
6. Об'єктно-орієнтоване програмування. Види операцій над об’єктами. Відношення 

між об’єктами. Способи доступу до членів класу. Методи класу Створення об’єктів 
в області динамічної пам’яті. Типи успадкування. Похідні класи. Віртуальні методи. 
Перевизначення операцій. Дружні функції.

7. Шаблони проектування ПЗ.

Література
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3. Будай А. Дизайн патерни - просто, як двері. [Електронний ресурс] 
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4. Грис Д. Конструирование компиляторов для цифровых вычислительных машин. - 

М.: Мир. 1975.
5. Коллинз У. Структуры данных и стандартная библиотека шаблонов. - М.: ООО 

«Бином- Пресс», 2004. - 624 с.
6. Льюнс Ф., Розенкранц Д., Стирнз Р. Теоретические основы проектирования 
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7. Пратт Т., М.Зелковиц. Языки программирования. Разработка и реализация. - Питер. 

2002. -  690 с.

Алгоритми і структури даних

1. Структури даних: стек, черга, куча, дерево, граф, хеш-таблиця.
2. Алгоритми сортування та їх часові оцінки. Швидке сортування.
3. Динамічне програмування та жадібні алгоритми. Приклади.
4. Графи: методи представлення. Пошук в глибину та в ширину. Класифікація ребер. 

Топологічне сортування.
5. Графи: зв’язність, двозв’язність, сильна зв’язність.
6. Пошук циклів в графі. Ейлерів та Гамільтонів цикл.
7. Пошук найкоротших шляхів: алгоритми Дейкстри, Флойда-Уоршела. Алгоритм 

Беллмана - Форда.

http://designpatterns.andriybuday.com/download


Література
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Якість та надійність програмного забезпечення

1. Верифікація і тестування - складові життєвого циклу ПЗ. Задачі і види тестування 
ПЗ. Статичне та динамічне тестування. Вимоги до ідеального критерію тестування. 
Класи критеріїв тестування.

2. Метрики і методика інтегральної оцінки. Методи проектування тестових шляхів.
3. Структура інструментальної системи автоматизації тестування. Види регресійного 

тестування.
4. Класифікація вибіркових методів регресійного тестування, випадкові методи, 

безпечні методи.
5. Надійність програмного забезпечення. Типи відмов та аварійних ситуацій у 

функціонуванні програм.
6. Критерії надійності програмних комплексів. Підвищення надійності програм за 

рахунок часового та інформаційного надлишку.

Література

1. Білас О. Якість програмного забезпечення та тестування: навч. посіб .- Львів: вид-во 
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Менеджмент проектів програмного забезпечення
1. Сутність управління ІТ проектом. Формування структури робіт проекту.
2. Основні етапи життєвого циклу проекту.
3. Роль і задачі керівника проекту.
4. Концепція проекту. Ініціація та планування проекту.
5. Визначення та планування ресурсів проекту.
6. Ризики проекту. Розробка плану управління ризиками.
7. Оцінка трудомісткості і термінів розробки програмного забезпечення.
8. Формування команди проекту. Розподіл задач між учасниками проекту.
9. Інструменти забезпечення командної роботи над проектом.
10. Загальна характеристика PMBOK (Project Management Body of Knowledge).
11. Порівняльний аналіз основних організаційних структур управління 

(функціональні, матричні, проектні, змішані).



12. Загальне поняття щодо сучасних гнучких (Agile) технологій управління
проектами на прикладі Scrum.

13. Загальне поняття щодо сучасних гнучких (Agile) технологій управління
проектами на прикладі Extremal programming.

14. Загальне поняття щодо сучасних гнучких (Agile) технологій управління
проектами на прикладі Kanban.

15. Елементи Екстремального програмування: парне програмування, рефакторинг, 
стандарти кодування та колективне володіння кодом.

16. Вимоги до персоналу в сучасних гнучких (Agile) технологіях управління 
проектами. Теорія X та Y.
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