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 Мета – фахового іспиту - перевірка рівня підготовки вступників, який має 

бути достатнім для подальшого навчання за освітньо-професійного програмою 

магістра зі спеціальності: 121 – Інженерія програмного забезпечення, у 

відповідності до вимог до посад, визначених «Довідником тимчасових тарифно-

кваліфікаційних характерних посад спеціалістів, службовців та професійних 

робітників для всіх бюджетних установ та організацій» і Національним 

класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затверджений 

наказом № 327 Держсподивстандарту від 27.07.2010 р.  

Проведення фахового іспиту має виявити достатність рівня вступника в 

області напряму підготовки обраної для вступу спеціальності;  

Фаховий іспит зі спеціальності проводиться у формі письмового екзамену. 

До екзаменаційного білету фахового іспиту включаються двадцять теоретичних 

запитання у вигляді тесту. Завдання до екзаменаційного білету фахового іспиту 

формується на основі питань з наступних дисциплін: «Методологія програмної 

інженерії», «Основи автоматизованого проектування складних об’єктів та систем», 

«Системний аналіз» та «Розробка ігрових програм». 
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ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ФАХОВОГО ІСПИТУ 

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ  

121- Інженерія програмного забезпечення 

 

 

Перелік запитань до тесту 
 

1. Визначення синергетики 

2. Технологія трансляції 

3. Інструменти розробки прототипу інтерфейсу користувача 

4. Експертні знання 

5. Методи захисту інформації 

6. Ключі у таблиці бази даних 

7. Визначення інформаційних технологій 

8. Модальні, немодальні, системні вікна 

9. Парадигми програмування 

10. Види інформації 

11. Види моделей подання знань 

12. Системи типу «black box», «white box» 

13. Параметризовані та непараметризовані системи 

14. Види мережевих протоколів 

15. Поняття Data Mining 

16. Поняття Big Data 

17. Елементи інтерфейсу 

18. Властивості мови програмування 

19. Поняття скевоморфізму, чатботу 

20. Лексичний та синтаксичний аналізатори 

21. Поняття метаданих 

22. Особа, що приймає рішення. Альтернатива 

23. Алгоритм лінійний, циклічний, розгалуження 

24. Види шрифтів 

25. Елементи блок-схем 

26. Визначення системи підтримки прийняття рішень 

27. Моделі кольору 

28. Рейтинг сучасних мов програмування 

29. Класи інтелектуальних інформаційних систем 

30. Поняття User eXperience 

31. Елементи діаграм UML 

32. Властивості таблиць реляційної бази даних 

33. Визначення алгоритму 

34. Критерії якості інтерфейсу користувача 

35. Функції сервера та клієнта 

36. Види зв'язків у реляційній базі даних 
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37. Принципи ООП 

38. Рішення для проблеми помилок користувача 

39. Принципи системного підходу 

40. Цифрове та аналогове моделювання 

 

Розроблені тестові завдання містять у собі: 

1. Теоретичні питання з дисципліни: «Методологія програмної інженерії», 

«Основи автоматизованого проектування складних об’єктів та систем», 

«Системний аналіз» та «Розробка ігрових програм», що дозволяють 

проконтролювати рівень теоретичних знань абітурієнтів для вступу на 

обрану спеціальність; 

2.  Тематика запитань до тестів перелічена в таблиці; 

3. В тестах використані питання, що передбачають відповіді в різноманітній 

формі, а саме: 

- вибір однієї правильної відповіді з переліку;  

- вибір кількох правильних відповідей з переліку. 

 4. Тестування може проводитися в формі письмової роботи або за допомогою 

комп’ютера. 

5. Максимальний час, що відводиться на виконання передбачених тестом 

завдань, становить орієнтовно 90 хвилин (1 година 30 хвилин).  

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ 

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ТЕСТІВ 

 

1. Максимальна кількість балів, що їх можна набрати за тест становить 200 балів; 

2. Загальна кількість питань для тесту – 90 питань, які подані в трьох білетах; 

3. Кількість питань з окремих тем представлена в загальній кількості питань тесту 

приблизно пропорційними частками, загальна кількість запитань в білеті – 40 

питань; 

4. Максимальна кількість балів, що можна набрати за правильну та повну 

відповідь на одне окреме питання тесту –2,5 балів; 
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5. За підсумками фахового іспиту вступник може набрати від 100 до 200 балів 

включно. Загальна кількість балів (А) розраховується за допомогою формули:  

А = 100 + Х  

де, Х – бали відповідно частині правильної відповіді (Х=2,5*п), 

      А – загальна кількість балів, 

      п – кількість правильних відповідей 

6. Вступник може приймати участь в конкурсі на зарахування студентом, якщо 

підсумкова кількість балів (А) не менше 114 балів. 

7. Максимальний час, що відводиться на виконання передбачених запитань, 

становить 90 хвилин. (На кожне питання відводиться від 1 до 3 хвилин.) 
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