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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Програма вступного випробування базується на державних нормативно-

правових документах про освіту: Законах України «Про освіту» № 2145-VIII (ВВР) 

від 5.09.2017 р.; «Про вищу освіту» № 1556–VII (ВВР) від  1.07.2014 р.; «Про 

професійно-технічну освіту» №2443-VІІІ, 2300-VІІІ (ВВР), редакція від 01.01.2019 

р.; Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 рр. №344/2013 від 

25.06.2013 р.; Постанові Кабінету Міністрів України «Порядок підготовки 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії і доктора наук» № 261 від 

23.03.2016 р. Правил прийому до Міжнародного економіко-гуманітарного 

університету імені академіка Степана Дем’янчука в 2022 році 

Вступний іспит зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» дає можливість 

з’ясувати загальну наукову підготовку майбутнього здобувача ступеня доктора 

філософії: здатність проектувати, розробляти та налагодження інформаційні та 

програмні системи, створювати продукти і сервіси ІТ, професійно володіти 

інструментальними середовищами розробки ІТ-проектів, моніторингу та захисту 

інформації. Аналізувати, синтезувати і оптимізувати інформаційні та програмні 

системи, продукти і сервіси інформаційних технологій, створювати і 

використовувати відповідні математичні моделі. Формувати та досліджувати 

об’єкти, процеси, явища з використанням сучасних методів комп’ютерного 

моделювання, застосовувати методи нейромережевої та нечіткої обробки даних, 

методи машинного навчання та генетичного програмування для розв’язання 

складних задач у галузі комп’ютерних наук, аналізу та інтерпретування їх 

розв’язків. 

Відповіді вступників до аспірантури повинні підтвердити повноту їх знань з 

проектування та розробки алгоритмів, налагодження та вдосконалення системного, 

комунікаційного та програмного забезпечення інформаційних систем. 

Проектування концептуальних, логічних та фізичних моделей баз даних, створення 

розподілених баз даних. Вміння застосовувати інформаційні та комунікаційні 

технології при зборі, аналізі та обробці різних масивів інформації. Вміння 

використовувати моделі випадкових процесів та сучасних програмних середовищ 

для розв’язування задач статистичної обробки даних і побудови прогнозних 

моделей. 

Складаючи вступний іспит, здобувачам освітньо-наукового ступеня доктора 

філософії необхідно показати знання:  

сучасного стану розвитку цифрових технологій, комп’ютерних мереж та 

інформаційних систем, принципів їх проектування і застосування для вирішення 

професійних задач, сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та 

інструментальних засобів розробки складних апаратно-програмних систем, засобів 

використання сучасних технологій для роботи із даними та їх аналітичної обробки. 

виявити вміння:  

аналізувати математичні моделі засобами інформаційних 

технологій,аргументувати вибір методу застосування алгоритму спеціалізованої 



задачі та мову програмування, створювати, доопрацьовувати та супроводжувати 

програмне забезпечення, 

проектувати та розробляти алгоритми, налагоджувати та вдосконалювати 

системне, комунікаційне та програмно-апаратне забезпечення інформаційних 

систем. Опановувати та розробляти документацію на інформаційні та програмні 

системи, продукти і сервіси інформаційних технологій. Застосовувати програмні та 

програмно-апаратні комплекси для гарантування безпеки інформації в 

інформаційно-комунікаційних та автоматизованих системах. Вміти вирішувати 

задачі забезпечення та супроводу, тестування, управління доступом до 

інформаційних ресурсів. 

Програма вступного іспиту для здобувачів третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» побудована на 

інтегративній основі, включає пояснювальну записку і чотири розділи. 

  



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

Загальні критерії оцінювання :   

− знання першоджерел і вміння застосовувати їх зміст, основні ідеї в аналізі 

педагогічних проблем;   

− розуміння науково-педагогічних підходів, наукових принципів, понять і 

категорій, вміння оперувати ними;  

− уміння демонструвати та аргументувати свої погляди;  

− уміння розробляти програму і методику наукового дослідження, формувати 

комплекс емпіричних і теоретичних методів педагогічного дослідження.   

Оцінювання відповідей на вступних іспитах відбувається за 100-бальною 

шкалою. Вступника допускають до участі в конкурсному відборі, якщо кількість 

балів з вступного випробування складає не менше 74 за 100-бальною шкалою.  

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ  

НА ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ 

 

Оцінка Критерії та їх ознаки 
 

90-100 балів 

Продемонстровано вільне оперування інтегрованими знаннями, 

здатність підтримати проблемну дискусію, виявити професійну 

ерудицію у сфері наукового дослідження, поінформованість щодо 

найбільш важливих ідей, які висловлювалися в минулому та є 

предметом сучасних наукових дискусій, володіння поняттєво-

категоріальним апаратом. Наявність науково-аналітичних здібностей, 

здатності виокремлювати актуальні факти, явища, події, 

використовувати теоретичні знання як основу й метод пізнання, 

виявляти проблеми для здійснення актуальної діяльності, комбінувати 

знання для більш глибокого розуміння проблем і збагачення 

професійних знань. Уміння розробляти програму і методику наукового 

дослідження з формуванням комплексу доцільних наукових, як 

теоретичних так і емпіричних методів. 

 

74-89 балів 

Демонстрування розуміння наукових проблем, загальної наукової 

ерудиції, науково-аналітичних здібностей за можливої відсутності 

бачення шляхів їх вирішення. 

 

73-59 балів 

Розкриття основного змісту питань за наявності окремих неточностей у 

трактуванні провідних наукових категорій, концепцій. 

 

58-35 балів 

 

Відсутність знань науково-теоретичних джерел та основних проблем 

наукової спеціальності, неточні відповіді на питання білетів, 

нерозуміння сутності проблеми, що обговорюється, нездатність 

відповісти на основні та додаткові запитання, давати відповідь й 

виконувати екзаменаційне завдання. 

 

  



ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

Державні нормативно-правові документи про освіту, Закони України: «Про 

освіту»; «Провищу освіту»;  «Про  загальну  середню  освіту»;  «Про  професійно-

технічну освіту»; Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ 

століття»);  Національна  стратегія  розвитку  освіти  в  Україні  на  2012–2021рр.; -

Галузевий стандарт вищої освіти України за спеціальністю 122 «Комп’ютерні 

науки». 

Освітньо-наукової програми «Комп’ютерні науки» за спеціальністю 122 

Комп’ютерні науки; Положення про порядок створення та організацію роботи 

екзаменаційної комісії у Міжнародному економіко-гуманітарному університеті 

імені академіка Степана Дем’янчука; Положення про організацію освітнього 

процесу у Міжнародному економіко-гуманітарному університеті імені академіка 

Степана Дем’янчука; Положення про оцінювання знань студентів у Міжнародному 

економіко-гуманітарному університеті імені академіка Степана Дем’янчука. 

 

На вступні випробування виносяться питання з наступних розділів: 

 

1. Теорія систем баз даних і знань  

2. Інформаційні технології  

3. Data Мining 

4. Машинне навчання  

5. Методи програмування 

6. Методології розробки програмного забезпечення 

  



ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ВСТУПНОГО ІСПИТУ 

 

 

Теорія систем баз даних і знань  

 

1. Поняття бази даних, системи баз даних, банка даних.  

2. Вимоги до системи баз даних. Дані і інформація.  

3. Структура системи баз даних (СБД), інформаційної системи(ІС).  

4. Поняття системи управління базами даних (СУБД).  

5. Вимоги до СУБД.  

6. Архітектура системи баз даних ANSI/SPARC.  

7. Мова запитів SQL.  

8. Застосування командного середовища.  

9. Мова PHP. Середовища застосування.  

10. Поняття транзакції. Механізми підтримки транзакцій в сучасних СУБД. 

11.  Архітектура «клієнт-сервер».  

12. Технології підтримки розподілених даних.  

13. Реплікація даних.  

14. Основні напрямки розвитку в проектуванні баз даних.  

15. Активні бази даних.  

16. Технології подання інформації у мережі Internet.  

17. Технології програмування для Internet. 

 

 

Інформаційні технології  

1. Технологія розробки інформаційних систем зі сталими вимогами.  

2. Організація баз даних в обчислювальних системах.  

3. Еволюційна технологія розробки інформаційних систем.  

4. Формування та управління вимогами до інформаційної системи.  

5. Методи інтелектуального аналізу баз даних.  

6. Технології адміністрування та моніторингу мережевих інформаційних 

систем.  

7. Методи і алгоритми паралельних обчислень.  

8. Інформаційні технології для аналізу та синтезу структурних, інформаційних 

та функціональних моделей об’єктів та процесів автоматизації.  

9. Інформаційно-пошукові та експертні системи оброблення інформації для 

прийняття рішень, а також знання орієнтовані системи підтримки рішень в 

умовах ризику та невизначеності.  

10. Інформаційні технології для розроблення і впровадження баз і сховищ даних, 

баз знань і систем комп’ютерної підтримки в автоматизованих комп’ютерних 

системах.  

11. Методи інформаційного опису і аналізу потоків інформації в організаційних 

системах. Діаграми потоків даних.  



12.  Засоби структурного аналізу і проектування.   

13. Поняття життєвого циклу інформаційної системи. Моделі і основні етапи 

життєвого циклу.  

14. Автоматичні і автоматизовані системи управління. Організація діалогу в 

системі.  

15. Типи моделей баз даних. Реляційна модель даних. Таблиці, кортеж, атрибут, 

домен, ключі, відношення, транзакції. Нормалізація.  

16. Мережеві технології обробки даних.   

17. Поняття і складові ІТ-сервісів. Стандарти сховищ даних.   

18. Порівняльний аналіз архітектур інформаційних систем: файлова, клієнт-

серверна, сервісно-орієнтована.  

19. Переваги і недоліки централізованої і розподіленої моделі управління 

даними. 

 

 

Data Мining 

1. Задачі Data Mining.  

2. Застосовування технології Data Mining.  

3. Поняття Web Mining, Text Mining, Call Mining, Opinion Mining.  

4. Способи візуального представлення даних.  

5. Методи візуалізації.  

6. Етапи процесу Data Mining. Інструменти Data Mining. 

 

 

Машинне навчання  

1. Основні поняття машинного навчання.  

2. Приклади прикладних задач, які використовують методи машинного 

навчання. 

3. Методи класифікації, регресійного аналізу, кластеризації, пошуку в просторі 

гіпотез.  

4. Задачі прогнозування та прийняття рішень  

5. Задачі оптимізації — генетично-адаптивні алгоритми.  

6. Метод опорних векторів, метод «найближчого сусіда» і байєсівський методи 

класифікації.  

7. Дерева рішень.  

8. Нейромережеві методи класифікації та регресії — навчання на основі 

зв’язків.  

9. Нейромережеві методи класифікації та регресії — мережі, що 

самоорганізовуються.  

10. Байесові мережі.  

11. Пошук асоціативних правил — навчання без вчителя.  

12. Інтелектуальні агенти та мультиагентні системи.  



Методи програмування 

1. Структурне програмування: суть і основні принципи, транслювання в 

структурні програми, структурний підхід в конкретних мовах 

програмування. 

2. Функціональне програмування: суть і основні принципи, взаємне 

транслювання функціональних і імперативних програм. Переваги та 

недоліки, області застосування, функціональні мови програмування. 

3. Логічне програмування: суть і основні принципи, хорнівська логіка, SLD-

резолюція, повнота, адекватність. Переваги та недоліки, області 

застосування, мови логічного програмування. 

4. Специфікація, верифікація, тестування програмного забезпечення. 

5. Сучасні тенденції в методах програмування. 

 

Методології розробки програмного забезпечення 

1. Мови програмування: процедурно-орієнтовані, об’єктно-орієнтовані, 

проблемно-орієнтовані. Синтаксис і семантика. 

2. Мовні процесори: транслятори, інтерпретатори. Основні етапи трансляції: 

лексичний, синтаксичний та семантичний аналізи, оптимізація та генерація 

коду. Синтаксичний аналіз: розбір знизу-вверх та зверху-вниз. 

3. Методи програмування. Парадигма об’єктно-орієнтованого програмування, 

забезпечення модульності. Класи та об’єкти. Інкапсуляція, успадкування, 

поліморфізм. 

4. Структурне програмування. Функціональне програмування. Логічне 

програмування. 

5. Специфікація, верифікація і тестування програмного забезпечення. 
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