




1. ЗМІСТ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

Метою проведення фахового вступного випробування – іспиту зі 

спеціальності 122 Комп’ютерні науки є виявлення знань, вмінь, навичок, 

наукових здобутків, якими володіє кандидат на вступ до аспірантури для 

підготовки на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти для здобуття 

наукового ступеня доктора філософії  (PhD) спеціальність «122  Комп’ютерні 

науки». 

 

1. Системно-методологiчнi основи iнформацiйних технологій 

1.1. Системний аналіз та проектування 

1.1.1. Загальна теорія систем  

1.1.2. Класифiкацiя систем  

1.1.3. Місце системного аналізу в науці 

1.1.4. Загальні поняття побудови та функціонування систем  

1.1.5. Моделювання як спосіб наукового пізнання 

1.1.6. Методологія системного дослідження виявлення проблем  

1.1.7. Структура системного аналізу 

1.1.8. Принципи системного аналізу 

1.1.9. Основні етапи системного аналізу 

1.2. Моделювання систем  

1.2.1. Основні поняття моделювання систем  

1.2.2. Моделювання безперервних i дискретних процесів 

1.2.3. Фізичне моделювання 

1.2.4. Iмiтацiйне моделювання 

1.2.5. Моделювання систем масового обслуговування 

1.2.6. Особливості обробки даних при статистичному моделюванні 

1.2.7. Мережi Петрi та їх модифiкацiї 

1.2.8. Оцінка точності результатів моделювання 

1.2.9. Формалiзацiя та алгоритмiзацiя процесу моделювання  

1.2.10. Мови моделювання 

1.2.11. Планування експериментів 

1.2.12. Факторнi плани, пошуки оптимуму  

1.2.13. Оцiнка адекватності моделей  

1.2.14. Метод и зниження дисперсії 



1.3. Стадії створення iнформацiйних систем  

1.3.1. Обстеження об’єкту проектування 

1.3.2. Формалiзацiя об’єкту проектування  

1.3.3. Формування вимог 

1.3.4. Розробка моделей  

1.3.5. Загальні принципи проектування iнформацiйних систем  

1.3.6. Створення технічного завдання 

1.3.7. Ескізне проектування 

1.3.8. Технічне та робоче проектування 

1.3.9. Тестування 

1.3.1о. Експлуатація та супроводження проекту  

1.4. Оцінка надiйностi та безпеки iнформацiйних систем  

1.4.1. Основні показники надiйностi 

1.4.2. Обчислення показників надiйностi складних систем  

1.4.3. Методи підвищення апаратної надiйностi iнформацiйних 

систем  

1.4.4. Метод и контролю надiйностi критичних систем  

1.4.5. Механізми захисту операційних систем  

1.4.6. Механізми захисту баз даних 

1.4.7. Криптографiчнi методи та засоби захисту іформацiї 

1.4.8. Основні методи шифрування 

1.4.9. Захист цифрових пiдписiв 

1.4.10. Захист iнформацiйних ресурсів Intemet 

1.4.11. Системи виявлення вторгнення 

1.4.12. Антивірусний захист 

2. Математичні основи iнформацiйних технологій 

2.1. Теорія графів 

2.1.1. Обхід  графів, пошук вглиб та вшир 

2.1.2. Алгоритми знаходження найкоротшого шляху у графi 

2.1.3. Проблема iзоморфiзму графів  

2.1.4. Ейлерові та гамiльтоновi графи та їх властивості 

2.1.5. Плоскі та планарнi графи, умови планарності та непланарностi 

2.1.6. Мережi, потоки  

2.1.7.Бiнарне дерево пошуку 



2.1.8. Збалансоване дерево  

2.1.9. Незалежні множини вершин графа  

2.1.10. Вершинне розфарбування графів 

2.2. Теорія автоматів  

2.2.1. Скiнченi автомати з виходом 

2.2.2. Детермiнованi i не детермiнованi автомати 

2.2.3. Структурний синтез скінчених автоматів  

2.2.4. Скінчений автомат як розпiзнавач мов 

2.2.5 Автомат з магазинною пам'яттю як розпiзнавач i перетворювач 

2.2.6. Лiнiйно обмежені автомати та їх властивості 

2.2.7. Машина Тюрінга та їх властивості 

2.3. Теорія алгоритмів 

2.3.1. Алгоритм та його властивості 

2.3.2. Основні етапи повної побудови алгоритму  

2.3.3. Теорія NР-повних проблем  

2.3.4. Уточнення алгоритму по Тюрiнгу 

2.3.5. Уточнення алгоритму по Маркову  

2.3.6. Рекурсивні функції 

2.3.7. Рекурсивні та рекурсивно-перераховуванi множини 

2.3.8. Теорія зведеності. Спiввiдношення класів Р i NP  

2.3.9. Теорема Черча  

2.4. Математичні основи представлення знань 

2.4.1. Логічний метод представлення знань 

2.4.2. Продукцiйний метод представлення знань 

2.4.3. Семантичні сітки для представлення знань 

2.4.4. Фреймові системи для представлення знань 

2.4.5. Експертні системи 

2.4.6. Процедурні знання, реалiзацiя семантичних мереж  

2.4.7. Вивід у семантичних мережах  

2.4.8. Моделі та мови представлення знань 

2.5. Теорія граматик та формальних мов 

2.5.1. Визначення та класифiкацiя формальних мов та граматик 

2.5.2. Властивості контексновiльних граматик та їx використання 

2.5.3. Контексновiльнi мови та автомати з математичною пам'яттю 

2.5.4. Контекснозалежнi граматики та їx властивостi 



2.5.5. Граматики для машинного аналізу природної мови 

2.5.6. Мови програмування як формальні мови 

2.6. Математична логіка  

2.6.1. Алгебра висловлювань та її властивостi 

2.6.2. Числення висловлювань та його дедуктивні властивості 

2.6.3. Модельні властивостi числення висловлювань 

2.6.4. Числення предикатiв першого порядку та його властивості 

2.6.5. Нормальні форми в логiцi 

2.6.6. Метод резолюцій Робiнсона 

2.6.7. Семантична резолюція 

2.6.8. Лiнiйна резолюція 

2.6.9. Зворотний метод доведення теорем  

2.7. Алгебричні системи 

2.7.1. Алгебричні системи з однією операцією 

2.7.2. Алгебричні системи з двома операцiями 

2.7.3. Жадібний алгоритм  

2.7.4. Булева алгебра та її властивості 

2.7.5. Проблема повноти системи функцій алгебри та логіки 

2.7.6. Гомоморфізм, iзоморфiзм, автоморфізм 

2.8. Теорія ймовiрностi, математична статистика  

2.8.1. Імовірні характеристики неперервних випадкових величин  

2.8.2. Центральна гранична теорема  

2.8.3. Теорема Бернулi та закон великих чисел  

2.8.4. Статистична перевірка гіпотез 

2.8.5. Однофакторний дисперсний аналiз 

2.8.6. Метод найбільшої правдоподiбностi 

2.8.7. Iнтервальне оцінювання параметрів 

2.8.8. Пуассонiвський потік подій 

2.8.9. Гранична теорема для марківських процесів 

2.9. Теорія прийняття рішень 

2.9.1. Задача прийняття рішень 

2.9.2. Бiнарнi вiдношення на функціях вибору 

2.9.3. Методи розв'язування задач багатокритеріальної оптимізації 

2.9.4. Метод розв'язування задач багатокритеріального вибору 

2.9.5. Механізм колективного прийняття рішень 



2.9.6. Голосування та колективний вибір 

2.10. Математичні методи дослідження операцій 

2.10.1. Лiнiйне програмування 

2.10.2. Дискретна оптимізація 

2.10.3. Нелiнiйне програмування 

2.10.4. Динамічне програмування 

2.10.5 . Невизначене програмування 

3. Програмне забезпечення iнформацiйних технологій 

3.1 ГРІД-системи та технології хмарних обчислень 

3.1.1. Визначення та класифікація ГРІД-систем. Стек протоколів та 

структуру ГРІД-систем.  

3.1.2. Визначення та рівні хмарних обчислень. Класифікація 

прикладних завдань, які вирішуються на ГРІД-системах та хмарних 

обчисленьнях.  

3.1.3. Хмарні технології на основі котейнерізації Doker. Сучасні 

технології паралельного програмування.  

3.1.4. Технологія побудови обчислювальних кластерів в системі Slurm. 

Загальна організацію графічних процесорних пристроїв.  

3.1.5. Засоби роботи з адресами. Оператори управління в сучасних 

мовах програмування 

3.1.6. Порівняльна характеристика типів даних у мовах програмування 

3.1.7. Принципи об'єктно-орієнтованого програмування 

3.1.8. Абстракції даних у сучасних мовах програмування. Засоби 

структурування програм 

3.1.10. Принципи успадкування у сучасних мовах програмування.  

Методи тестування програм 

3.2. Сучасна теорія управління інформаційних систем 

3.2.1. Технології платформної незалежностi. Багатоланковi архітектури 

WEВ-систем. Методологія створення WEВ-систем 

3.2.2. Методи і технології ефективного управління ІТінфраструктурою 

підприємства 

3.2.3. Підходи до побудови, моделі управління інформаційними 

системами 

3.2.3. Моделі процесів управління ІС.  



3.2.4. Методології проектування та експлуатації ІС. 

3.2.5. Технології розробки WEВ-систем Мова та технології XМL  

3.2.6. Розподiленi WEВ-додатки 

3.3. Методи та засоби інтеграції даних 

3.3.1 Сховища даних. Складові. Підвиди сховищ даних.  

3.3.2. Послідовна органiзацiя, списки системи керування базами даних. 

Органiзацiї з повними та ущільненими індексами. 

3.3.3. Системи на основі інвертованих списків. Асоціативний пошук. 

Ієрархічна та мереживна архітектура 

3.3.4. Ієрархічна та мереживна архітектура. Реляційний пiдхiд, 

реляційна алгебра та зачислення.  

3.3.5. Реляційні та гибрідні сховища даних.  

3.3.6. Багатовимірні сховища даних. 

3.3.7. Мова SQL та iншi мови програмування реляційних запитів 

3.3.8. Технологічні основи систем електронної комерції . 

3.3.9. Програмне забезпечення систем електронної комерції 

3.3.10. Бізнес стратегії електронної комерції 

3.3.11. Стратегії web-маркетингу 

3.3.12. Місце i роль баз даних у сучасних ІС. Синтетичний та 

аналітичний підходи в органiзацiї баз даних. Нормальні форми 

відносин. 

3.3.13. Формальні правила оцінки реактивності запитів.  

3.4. Аналіз та реінжиніринг бізнес процесів об’єктів управління 

інформаційних систем 

3.4.1. Загальна характеристика і технологія реінжинірингу бізнес-

процесів. 

3.4.2. Зв'язок організаційної та інформаційної структури підприємства 

3.4.3. Організація робіт по реінжинірингу бізнес процесів 

3.4.4. Методологія, методи та інструментальні засоби бізнес-процесів 

3.4.5. ARIS-подібні системи. ARIS-моделювання бізнес-процесів. 

Стратегічне моделювання Моделювання на рівні функціонального 

представлення. 

3.4.6. Проектування модулів, конфігурування функцією, реалізація на 

рівні функціональної моделі. 

3.4.7Віртуальне та імітаційне моделювання бізнес-процесів. 



Інформаційні системи підтримки бізнес – проектування. 

3.4.8. Алгоритми вартісного аналізу бізнес – процесів 

3.4.9. Побудова статичної об’єктно-орієнтованої моделі предметної 

області. 

3.4.10. Оптимізація бізнес – процесу на етапі планування  

3.4.11. Побудова бізнес – процесу, що забезпечує мінімум вартості 

виготовлення виробу  

3.5. Штучні нейронні мережі в задачах обробки даних 

3.5.1. Штучні нейронні мережі та їхні моделі. Біологічні основи 

штучних нейронних мереж. 

3.5.2. Навчання штучних нейронних мереж 

3.5.3. Побудова штучних нейронних мереж та їхня реалізація. 

3.5.4. Застосування штучних нейронних мереж для обробки даних від 

різних технічних систем моніторингу. 

3.5.5. Основні парадигми штучних нейронних мереж 

3.5.6.Алгоритми обробки даних з використанням штучних нейронних 

мереж 

3.6. Групові системи підтримки прийняття рішень 

3.6.1. Моделі та структури групових систем підтримки прийняття 

рішень   

3.6.2. Теоретичні основи сучасних групових систем підтримки 

прийняття рішень. Види й призначення 

3.6.3. Методи обробки інформації, методи аналізу інформаційних 

потоків 

3.6.4. Принципи побудови, організації, архітектури й структури 

виконавчих групових систем підтримки прийняття рішень 

3.6.5. Види експертних систем. Етапи створення експертної системи 

3.6.6. Компоненти експертних систем. Системи засновані на знаннях 

3.6.7. Системи погоджувальних правил. Прямий та зворотній ланцюг 

міркувань 

3.6.8. Теорія логічного програмування. Формування знань на основі 

машинного навчання. 

3.6.9.  Індуктивне навчання, дерево рішень 

3.7 Агентне моделювання 

3.7.1 Поняття агентного моделювання та загальна класифікація агентів  



3.7.2. Мультиагентні системи і агенти.  Дедуктивні та практичні 

розважливі агенти  

3.7.3. Побудова агентних моделей  

3.7.4. Платформи та мови програмування агентного моделювання  

3.7.5. Застосування агентного моделювання  

3.7.6.  Агентно-орієнтований аналіз і методи проектування 
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3. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ 

Вступне випробування зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», що 

пропонується вступникам для продовження навчання за освітньо-науковою 

програмою підготовки докторів філософії, проводяться з метою виявлення у 

вступників теоретичних знань та практичних навичок, яких вони набули під 

час навчання на освітньому ступені/спеціаліста (магістра) з комплексу 

спеціальних навчальних дисциплін та визначення можливості вступників 

опанувати навчальні дисципліни підготовки освітньо-наукового ступеня 

«доктор філософії» за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки ». 

 Мета вступного випробування – відбір претендентів на навчання за 

рівнем вищої освіти доктор філософії. Вступник, який бажає здобути рівень 

вищої освіти доктора філософії за галуззю знань 12 Інформаційні технології , 

спеціальності 122 Комп’ютерні науки повинен: 

Знати:  

– принципи дослідження інформаційних процесів і оцінювання їх 

ефективності; 

– теоретичні засади побудови комп’ютерних систем; 

– методи синтезу і аналізу процесів обробки даних; 

– методології моделювання складних систем і прийняття рішень; 

–  технології та методи проєктування, розроблення та забезпечення 

якості компонентів комп’ютерних систем; 

– методи та технології забезпечення взаємодії людини і програмної 

системи 



Вступні випробування проводяться в усній формі в 2 етапи: 

Перший етап за екзаменаційними білетами, які містять 3 питання з  

основних положень освітньої програми другого ( магістерського) рівня вищої 

освіти спеціальності 122«Комп’ютерні науки». 

Другий  етап презентація наукового дослідження, яка показує наукові 

інтереси здобувача і включає в себе об’єкт та предмет дослідження, методику 

розробки, майбутній результат та впровадження результатів в навчальний 

процес та/або у сфери господарства. 

Кожен етап оцінюється окремо. 

1. Оцінюється відповідь на кожне запитання із білету за 100 бальною 

шкалою, а потім виставляється підсумкова оцінка за рішенням всіх членів 

комісії. 

 2. Презентація оцінюється за 6-ти бальною шкалою:  

0 – немає наукового доробку і дослідницьких пропозицій;  

1 – немає наукового доробку але є обґрунтовані дослідницькі  

пропозиції;  

2 – має науковий доробок представлений у вигляді дослідження та 

розрахунків у магістерській роботі, але не надав обґрунтовані 

дослідницькі  пропозиції;  

3 – має науковий доробок представлений у вигляді опублікованих тез, 

матеріалів доповідей, але не надав обґрунтовані дослідницькі  

пропозиції,  

4 – має науковий доробок представлений у вигляді опублікованих тез, 

матеріалів доповідей та надав обґрунтовані дослідницькі  

пропозиції,  

5 –  має науковий доробок представлений у вигляді статті в фаховому 

виданні рекомендованому ДАК України, або в зарубіжному виданні 

та  надав обґрунтовані дослідницькі  пропозиції. 

Наприкінці іспиту заповнюються і підписуються два протоколи 

всіма членами предметної комісії: 

– один за результатами відповіді на білет с указанням додаткових 

питань; 

– другий за результатами представленої презентації наукового 

дослідження. 


