


 

 

1. Пояснювальна записка 

Програма фахового вступного випробування на навчання за освітньою 

програмою «Інженерія програмного забезпечення» за другим (магістерським) рівнем 

вищої освіти галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 121 

«Інженерія програмного забезпечення» є нормативним документом Державного 

університету телекомунікацій. 

Програма розроблена кафедрою інженерії програмного забезпечення 

Навчально-наукового інституту інформаційних технологій відповідно до Правил 

прийому до Державного університету телекомунікацій в 2022 році, базується на 

змісті і вимогах освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньої програми 

фахівця освітнього ступеня «бакалавр» спорідненої спеціальності. 

В програмі визначено: 

• кваліфікаційні вимоги до знань і умінь вступників; 

• рівні оцінювання знань і умінь вступників; 

• перелік тем для фахового випробування для вступу на навчання на освітню 

програму «Інженерія програмного забезпечення» за другим (магістерським) рівнем 

на основі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.  

 

2. Методичні рекомендації до проведення фахового випробування  

Мета фахового випробування з інженерії програмного забезпечення – 

встановити рівень фахової готовності абітурієнта до навчання за освітнім ступенем 

«магістр» згідно із засвоєною їм освітнью програмою освітнього рівня «бакалавр» 

спорідненої спеціальності. 

Фахове випробування з спеціальності  організує і проводить фахова атестаційна 

комісія.  

Фахове випробування проводиться таким чином, щоб його тривалість не 

перевищувала 0,25 години на одного вступника. 

Результати фахового випробування оцінюється за 200-бальною шкалою, за 

якими формується рейтинг вступників. 

 

3. Кваліфікаційні вимоги до знань і умінь вступників 

Під час проходження фахового випробування абітурієнт повинен показати 

знання із теоретичних основ дисциплін циклу професійної і практичної підготовки 

освітнього ступеня «бакалавр» спорідненої спеціальності. А також 

продемонструвати вміння: 

• використовувати здобуті знання та практичні навички в галузі фахової 

діяльності у процесі вирішення творчих, навчальних, науково-дослідницьких 

завдань; 

• обґрунтовувати свою точку зору, відстоювати свої погляди; 

• аналізувати вплив факторів науково-технічного прогресу на предметну 

галузь; 

• застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології в освітній та 

дослідницькій діяльності. 
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ПРОГРАМИ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

Тема 1. Комп’ютерні дискретні структури 

Основні поняття теорії множин  

Поняття множини. Способи завдання множини. Відношення між множинами. 

Геометричне зображення множин. Основні операції над множинами: об’єднання, 

переріз, різниця, доповнення. Властивості операцій над множинами. Декартовий 

добуток множин. 

 

Відношення. Функції 

Поняття відношення. Способи задання відношень. Образи і прообрази 

елементів і множин відносно відношень. Операції над відношеннями. Бінарні 

відношення. Властивості бінарних відношень. Спеціальні бінарні відношення: 

відношення еквівалентності та відношення порядку. Поняття функції та 

відображення. Класифікація функцій. Потужність множин і зліченність. 

 

Алгебраїчні структури  

Поняття бінарної алгебраїчної операції. Властивості бінарних алгебраїчних 

операцій. Обернені бінарні операції. Елементи, виділені відносно бінарної операції. 

Поняття алгебраїчної структури. Основні типи алгебраїчних структур: з одною 

(півгрупи, групи) та двома (кільця, поля) операціями. Ізоморфізми та гомоморфізми 

алгебраїчних структур. Булеві алгебри. 

 

Елементи комбінаторики 

Поняття комбінаторної задачі. Загальні правила комбінаторики: правила суми 

та добутку. Принцип включень та виключень. Комбінаторні конфігурації без 

повторень: перестановки, розміщення, комбінації. Властивості числа комбінацій. 

Комбінаторні конфігурації з повтореннями: перестановки, розміщення, комбінації. 

 

Елементи теорії графів 

Основні характеристики графів. Зображення графів. Матричні способи задання 

графа. Ізоморфізм графів. Маршрути в графі. Обходи в графах. 

Досяжність і зв’язність графа. Компоненти зв’язності. Дерева.  

 

Задачі на графах 

Задача пошуку мінімального остовного дерева зваженого графа. Задача пошуку 

мінімального шляху в зваженому орграфі. 

 

Елементи теорії булевих функцій 

Поняття булевої функції. Способи завдання булевих функцій. Елементарні 

булеві функції. Реалізація булевих функцій формулами. Рівносильність та 

тотожність формул. Принцип двоїстості. 

Диз’юнктивна і кон’юнктивна нормальні форми. Досконалі диз’юнктивна і 

кон’юнктивна нормальні форми. Приведення булевих функцій до досконалих 
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диз’юнктивних і кон’юнктивних нормальних форм. Повні системи булевих функцій. 

Зображення булевої функції многочленом Жегалкіна. Замикання і замкнені класи 

булевих функцій. Критерій повноти системи булевих функцій. 

Мінімізація булевих функції в класі диз’юнктивних нормальних форм. 

Реалізація булевих функції схемами з функціональних елементів.  

 

Тема 2. Алгоритми та структури даних  

Алгоритми та їх властивості 

Неформальне поняття і визначення алгоритму. Алгоритм пошуку мінімуму в 

масиві як приклад алгоритму. Блок-схема алгоритму. Основні властивості 

алгоритмів: функціональність, результативність, визначеність, елементарність. 

Алгоритмічні мови високого рівня. Оператор присвоювання. Умовний оператор. 

Оператор умовного та безумовного циклу. Виклик процедури.  

 

Прикладна теорія алгоритмів 

Основні етапи розробки алгоритму: постановка завдання і побудова моделі, 

розробка і реалізація алгоритму, доведення правильності та тестування алгоритму, 

аналіз складності алгоритму, підготовка документації. Основні інформаційні 

структури даних: масиви, списки, черги, стеки. Зображення дерев, графів і множин. 

Методи розробки алгоритмів: структурне програмування, рекурсія, обходи дерев, 

“поділяй і пануй”, балансування, динамічне програмування, програмування з 

відходом назад, метод “гілок і меж”, евристичні та наближені алгоритми. 

Проходження повного циклу розробки на прикладі алгоритму пошуку кістякового 

дерева мінімальної ваги. Алгоритми комп’ютерної математики. Алгоритми 

додавання і множення чисел. Аналіз та обчислення арифметичних і логічних 

виразів. Алгоритми на графах, пошук у глибину, пошук найкоротшого шляху. 

Сортування і пошук даних. Ігрові та комбінаторні алгоритми. Чисельні методи, 

обчислення дійсних констант і функцій. Ймовірнісні алгоритми. Алгоритми 

ідентифікації текстових рядків і скінченні автомати. 

 

Теорія обчислень і математична логіка 

Універсальні обчислювальні моделі: машини Тьюрінга і Поста, алгоритми 

Маркова, машини з вільним доступом до пам’яті, рекурсивні функції. Формальне 

визначення алгоритму, тезис Черча. Масові алгоритмічні проблеми, які неможливо 

розв’язати. 

Елементи математичної логіки, обчислення висловлень, поняття логічного 

висновку, недетерміновані алгоритми. Теорема про повноту для обчислення 

висловлювань. Обчислення предикатів, формальна арифметика. Теорема Геделя про 

неповноту арифметики. 

 

Тема 3. Програмування 

Парадигми програмування 

Місце та значення дисципліни «Програмування». Історія розвитку ОТ і 

програмування. Основні етапи розв’язання інформаційної задачі. Засоби і системи 

програмування. Поняття алгоритму. Властивості алгоритмів. Способи запису 
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алгоритмів. Основні алгоритмічні структури. Класифікація мов програмування. 

Мови програмування високого рівня. Технологія трансляції програм. Алфавіт мови. 

Величини. Типи даних. Поняття виразу, значення, тип даних.  

 

Алгоритми та розв’язання задач. 

Типи обчислювальних процесів. Властивості алгоритмів. Способи запису 

алгоритмів. Основні алгоритмічні структури. Лінійні алгоритмічні структури. 

Алгоритми з розгалуженням. Поняття умови. Складений оператор. Оператори 

вибору, умовний оператор. Циклічні алгоритми. Оператор циклу з параметром. 

Оператори повторення з передумовою та післяумовою. Алгоритми обробки 

одномірних масивів. Алгоритми обробки багатомірних масивів.  

 

Структурне програмування. 

Склад мови. Алфавіт мови. Лексеми. Шлях від тексту програми до 

виконуваного коду. Опис синтаксичних конструкцій. Імена (ідентифікатори). 

Ключові слова. Знаки операцій. Константи. Директиви препроцесора та коментарі. 

Типи даних С++. Базові типи даних. Логічний тип. Символьні типи. Цілі типи. Типи 

з плаваючою точкою. Тип void. Змінні. Потоки. Найпростіші засоби 

введення/виведення даних. 

 

Конструкції мов програмування. 

Оператор "вираз". Оператори вибору. Умовний оператор if. Оператор switch. 

Тернарний оператор. Оператори циклу. Цикл з передумовою (while). Цикл з 

післяумовою (do while). Цикл з параметром (for). Оператори передачі управління.  

 

Алгоритми та структури даних. 

Одновимірні масиви. Багатовимірні масиви. Вказівники. Оголошення 

вказівників. Операції з вказівниками. Вказівники на масиви. Динамічні масиви. 

Алгоритми обробки масивів.   

 

Ієрархічні структури. Рекурсія. 

Глобальні змінні. Значення, що повертається. Параметри функції. Передача 

масивів як параметрів. Передача імен функцій в якості параметрів. Параметри зі 

значеннями за замовчуванням. Функції стандартної бібліотеки. Опції введення / 

виведення. Відкриття потоку. Введення / виведення в потік. Закриття потоку. 

Приклад роботи з потоками. Функції роботи з рядками і символами. Рекурсивні 

функції. 

 

Об’єктно–орієнтоване програмування 

Основні поняття класу. Створення об’єктів. Змінні посилального типу і 

оператор присвоєння. Методи. Конструктори. Оператор new. Деструктори і 

«прибирання сміття». Ключове слово this. Перевантаження оператора. Управління 

доступом до членів класу. Перевантаження метода. Перевантаження конструкторів. 

Наслідування. Конструктори і наслідування. Приховання змінних і наслідування.  
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Візуальне і подієве програмування. Візуалізація результатів обробки даних. 

Введення. Програмна модель Windows Forms. Елементи управління. Діалогові вікна.  

Windows Forms  і Visual Studio.NET. Створення головного меню додатка. Створення  

панелі інструментів і контекстного меню. Створення рядка стану. Створення 

багатовіконного додатка 

 

Тема 4. Основи інженерії програмного забезпечення 

 

Місце та роль програмного забезпечення в процесі розробки програмного 

забезпечення 

Основні тенденції розвитку інформаціїних технології. Напрями розвитку 

сучасних  технологій в галузі інформаційних технологій та технологій сворення 

програмного забезпечення. 

Процес та етапи створення програмного забезпечення. Команді ролі та 

функціональні обов’язки членів команди зі створення програмного забезпечення. 

Типи методологій проектування програмного забезпечення в залежності від 

задачі. 

 

Моделювання та проектування информацийных систем та програмних 

продуктів 

Поняття вимог до програмного забезпечення. Визначення системних вимог до 

програмного забезпечення. Архітектура програмного забезпечення. 

Моделювання системи в процесі проектування програмного забезпечення. 

Системні та функціональні вимоги до програмного забезпечення. 

 

Управління проектами створення програмного забезпечення 

Принципи гнучкої розробки програмного забезпечення. Основні принципи 

методології Scrum. Процес управління проектами розробки та впровадження 

програмного забезпечення. Аналіз ризиків управління проектами.  

Особливості розробки програмного забезпечення в стартапах. Сутність MVP. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

Під час вступу до Державного університету телекомунікацій абітурієнт складає 

письмовий іспит у тестовій формі,  який містить основні питання з теми визначених 

дисциплін спеціальності: Комп’ютерні дискретні структури,  Алгоритми та 

структури даних, Програмування та Основи інженерії програмного забезпечення.  

Білет складається з 40 тестових завдань різної складності (правильна відповідь на 1 

тестове питання – 2,5 бали). Тестові питання складено таким чином, щоб при 

відповіді на них виявились знання студента з усіх основних тем вище названих 

дисциплін. Тестова форма організації вступного випробування дозволяє застосувати 

єдиний та об’єктивний підхід викладачів до оцінювання знань студентів.  

Якщо вступник набрав менше, ніж 100 балів, він не допускається до вступного 

конкурсу і автоматично не зараховується на навчання. 

 




