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Програма вступних випробувань для осіб, що здобули перший
(бакалаврський) рівень вищої освіти та проходять вступні випробування для
подальшого навчання з метою отримання другого (магістерського) рівня вищої
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освітньо-науковою програмою (термін навчання 1 рік 9 місяців) «Інженерія
програмного забезпечення».
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ПЕРЕДМОВА
Мета вступного іспиту полягає в комплексній перевірці знань студентів,
отриманих ними в результаті вивчення циклу дисциплін, передбачених освітньопрофесійною програмою бакалавра та навчальними планами відповідної
спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення». Студент повинен
продемонструвати фундаментальні та професійно-орієнтовані уміння та знання
щодо узагальненого об’єкта дослідження і здатність вирішувати типові
професійні завдання, передбачені для відповідних посад.
Фаховий вступний іспит базується на матеріалах з навчальних дисциплін
«Алгоритми та структури даних», «Аналіз вимог до програмного забезпечення»,
«Архітектура та проектування програмного забезпечення», «Організація баз
даних та знань», «Конструювання програмного забезпечення», «Веб-технології та
веб-дизайн», «Проектування користувальницьких інтерфейсів», «Менеджмент
проектів програмного забезпечення», «Моделювання та аналіз програмного
забезпечення», «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Якість програмного
забезпечення та тестування».
МЕТА ІСПИТУ
Визначення рівня підготовки абітурієнтів з метою проведення конкурсного
відбору для навчання в Державному університеті інтелектуальних технологій і
зв’язку (далі: Університет) за відповідною освітньою програмою «Інженерія
програмного забезпечення».
ФОРМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
Згідно з чинними «Правилами прийому до Державного університету
інтелектуальних технологій і зв’язку у 2021 році», для охочих продовжити
навчання за ступенем магістра на основі базової вищої освіти передбачено
обов’язкове складання комплексного вступного іспиту з фахових дисциплін.
Нижче наведена структура даного іспиту та навчальні матеріали, які
рекомендовані для опрацювання в ході підготовки до нього. Іспит складається з
трьох теоретичних питань для вступників освітньо-професійної програми і
чотирьох ‒ для освітньо-наукової (Додаток 1).
1. Абітурієнт відповідає на три питання при вступі за освітньо-професійною
програмою і розв’язує четверте практичне завдання ‒ при вступі за освітньо-
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науковою програмою з матеріалів дисциплін: «Алгоритми та структури даних»,
«Аналіз вимог до програмного забезпечення», «Архітектура та проектування
програмного забезпечення», «Організація баз даних та знань», «Конструювання
програмного забезпечення», «Веб-технології та веб-дизайн», «Проектування
користувальницьких інтерфейсів», «Менеджмент проектів програмного
забезпечення», «Моделювання та аналіз програмного забезпечення», «Об’єктноорієнтоване програмування», «Якість програмного забезпечення та тестування» –
відповідно до освітньої програми підготовки бакалаврів спеціальності 121
«Інженерія програмного забезпечення».
2. Перелік запитань, покладених в основу вступного іспиту з фахових
дисциплін, наведено в Додатку 1 та представлено у відповідному розділі на сайті
Університету (www.suitt.edu.ua).
3. При оцінюванні знань абітурієнта під час вступного іспиту з фахових
дисциплін відповідно до чинних «Правил прийому до Державного університету
інтелектуальних технологій і зв’язку у 2021 році» використовується 200-бальна
система оцінки, за якою оцінка «відмінно» відповідає 175-200 балам, оцінка
«добре»  135-173 балам, оцінка «задовільно»  100-133 балам, при отриманні
менш ніж 100 балів абітурієнт отримує оцінку «незадовільно».
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
При оцінюванні знань абітурієнта вихідними критеріями є такі:
- оцінку 175-200 балів (відмінно) абітурієнт отримує, якщо він, працюючи
над відповідями в межах встановленого для підготовки часу, правильно та з
урозумінням виразив власну думку щодо отриманого завдання з відповідної
дисципліни; не зробив жодної помилки при формулюванні відповідей; зв’язано,
логічно, тематично адекватно побудував свої відповіді, а також може вільно й
аргументовано надати коректні відповіді представнику комісії на додаткові
запитання під час вступного іспиту;
- оцінку 135-173 балів (добре) абітурієнт отримує, якщо він, працюючи
над відповідями в межах встановленого для виконання часу, виразив власну
думку щодо отриманого завдання з відповідної дисципліни, що не суперечить
теоретичному матеріалу; не зробив помилки при формулюванні відповідей;
зв’язано, логічно і зрозуміло побудував свої відповіді, може надати відповіді на
додаткові запитання, але не може їх аргументувати представнику комісії під час
вступного іспиту;
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- оцінку 100-133 бали (задовільно) абітурієнт отримує, якщо він,
працюючи над відповідями в межах встановленого для виконання часу, намагався
виразити власну думку згідно отриманого завдання з відповідної дисципліни;
зробив некритичні помилки при формулюванні письмових відповідей; не завжди
зв’язано й логічно побудував свої відповіді, але не може аргументувати свої
відповіді та надати коректні відповіді на запитання представнику комісії під час
вступного іспиту;
- оцінку менше ніж 100 балів (незадовільно) абітурієнт отримує, якщо він
не може дати відповіді в межах встановленого для виконання часу; припускає
грубі помилки у відповідях, які не відповідають змісту теоретичного матеріалу з
відповідної дисципліни та не дає представнику комісії відповідей на жодне з
додаткових запитань.
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Додаток 1
Перелік запитань до вступних випробувань для осіб, що виявили
бажання продовжити навчання для здобуття другого (магістерського) рівня вищої
освіти за освітньо-професійною та освітньо-науковою програмами
«Інженерія програмного забезпечення»
1. Динамічні структури даних. Основні операції з лінійними списками:
створення, перегляд, вставка, видалення елемента списка. Навести приклади.
Скласти схему алгоритму та написати функцію для видалення всіх елементів
лінійного списку з від’ємними значеннями.
2. Черги і стеки. Навести приклади програм з основними операціями над
стеками і чергами.
3. Бінарні дерева пошуку. Написати функцію для визначення найбільшого
елемента дерева.
4. Поняття алгоритму, приклади алгоритмів, складність алгоритмів.
Алгоритми роботи пошуку в числових та текстових послідовностях. Алгоритми
сортування масивів. Створити схеми алгоритмів щонайменше трьох різних
алгоритмів сортування. Навести приклад масива і продемонструвати покрокове
виконання цих алгоритмів для сортування цього масива.
5. Основні алгоритми на графах. Написати програму, яка реалізує алгоритм
пошуку найкоротшого шляху. Навести приклад графа і продемонструвати
покрокове виконання алгоритма.
6. Визначення поняття вимоги. Класифікація вимог.
7. Аналіз вимог. Роль глосарію.
8. Джерела вимог. Стратегії виявлення вимог.
9. Документування вимог.
10. Методи і засоби перевірки вимог.
11. Ключові архітектурні принципи.
12. Дизайн рівневої структури.
13. Документування архітектури ПЗ.
14. Шаблони проектування.
15. Архітектурні стилі.
16. Система керування базами даних. Призначення. Основні характеристики.
17. Моделі даних.
18. Реляційна модель даних.
19. Мова SQL: оператори визначення даних.
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20. Мова SQL: оператори маніпулювання даними.
21. Нормальні форми. Основні поняття і призначення.
22. Операції реляційної алгебри.
23. Які різновиди моделей життевого циклу програмного забезпечення Вам
відомі?
24. Основні можливості конфігураційних мов конструювання.
25. Основні можливості інструментальних мов конструювання.
26. Що таке побудова, перевірка, розгортання?
27. Перелічить основні техніки відлагодження програмного забезпечення.
28. Які HTML-елементи використовуються для побудови структури таблиці?
Наведіть приклади.
29. Що таке псевдоелементи СSS, і для чого вони використовуються?
Наведіть приклади.
30. Яким чином можна оголосити функцію в JavaScript? Наведіть приклади.
31. Які комбінації селекторів ви знаєте? Опишіть їх.
32. Яким чином можна підключити зовнішню таблицю стилів в htmlдокументі?
33. Особливості SWOT-аналізу для аналізу інтерфейсів конкурентних
програмних продуктів.
34. Класифікація функціональних характеристик продукту на основі
цінності для цільової аудиторії за допомогою моделі Кано.
35. Методика «Persona» в задачі розробки профайлу користувача.
36. Використання User Story в проектування інтерфейсу програмного
забезпечення.
37. Сценарії в проектуванні інтерфейсу програмного забезпечення.
38. Перерахуйте моделі життєвого циклу проекту. Наведіть переваги та
недоліки кожної моделі.
39. Основні проектні документи: їхні змісти та цілі.
40. Принципи та підходи до розроблення ієрархічної структури робіт.
41. Методи оцінювання тривалості робіт проекту.
42. Методи ідентифікації та оцінювання проектних ризиків.
43. Принципи структурного та об’єктно-орієнтованого моделювання.
Переваги та недоліки структурного та об’єктно-орієнтованого моделювання.
44. Методології структурного моделювання: ER, IDEF0, DFD.
45. Діаграма варіантів застосування UML (визначення та призначення).
Основні елементи, правила створення діаграми. Потоки подій.
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46. Діаграма класів UML (призначення, застосування).Елементи діаграми
класів UML. Типи відношень між класами. Стереотипи діаграми класів.
47. Діаграми послідовності UML (визначення та призначення). Елементи
діаграми послідовності.
48. Клас та його члени. Об’єкти. Конструктори, властивості, методи,
індексатори. Перевантаження операцій. Навести приклади.
49. Статичні члени класів. Навести приклади.
50. Спадкоємність, поліморфізм. Навести приклади ієрархії класів та
поліморфізма.
51. Абстрактні класи і інтерфейси. Навести приклади.
52. Делегати. Події. Навести приклади.
53. Поняття якості програмного забезпечення. Задачі валідації та
верифікації.
54. Тестовий випадок (Test Case): визначення, структура, види тестових
випадків.
55. Функціональне тестування. Еквівалентне розбиття та аналіз граничних
значень
56. Функціональне тестування. Метод всіх пар. Таблиці прийняття рішень.
57. Тестування методами «білого ящика». Метод покриття операторів.
Метод покриття рішень.
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