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ПЕРЕДМОВА
Мета вступного іспиту полягає в комплексній перевірці знань
студентів, отриманих ними в результаті вивчення циклу дисциплін,
передбачених освітньо-професійною програмою та навчальними планами
відповідного напряму підготовки 6.050103 – Програмна інженерія. 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 «Основи програмування», «Основи програмної інженерії»,
«Алгоритми та структури даних», «Операційні системи», «Комп’ютерні
мережі», «Об’єктно-орієнтовне програмування», «Веб-технології та вебдизайн», «Якість та тестування програмного забезпечення», «Бази даних»,
«Управління ІТ-проектами».
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МЕТА ІСПИТУ
Визначення рівня підготовки абітурієнтів з метою проведення
конкурсного відбору для навчання в Одеській національній академії зв’язку
ім. О. С. Попова (далі: Академія) за відповідною спеціальністю.
ФОРМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
Згідно з чинними «Правилами прийому до Одеської національної
академії зв’язку ім. О. С. Попова у 2019 р.», 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 (Додаток 1).
1. Абітурієнт відповідає на 3 питання з матеріалів дисциплін «Основи
програмування», «Основи програмної інженерії», «Алгоритми та структури
даних», «Операційні системи», «Комп’ютерні мережі», «Веб-технології та
веб-дизайн», «Якість та тестування програмного забезпечення», «Управління
ІТ-проектами», «Об’єктно-орієнтовне програмування, «Бази даних»,
відповідно
до
програм
підготовки
бакалаврів
напрямку
6.050103  Програмна інженерія.
2. Перелік запитань, покладених в основу вступного іспиту з фахових
дисциплін, наведено в Додатку 1 та представлено у відповідному розділі на
сайті Академії (www.onat.edu.ua).
3. При оцінюванні знань абітурієнта під час вступного іспиту з фахових
дисциплін відповідно до чинних «Правил прийому до Одеської національної
академії зв’язку ім. О. С. Попова у 2019 р.» 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».
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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;
- 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 ступеня магістра
За спеціальністю: 121 «Інженерія програмного забезпечення»
1. Поняття змінної. Константа.
2. Типи даних та їх представлення у комп’ютері.
3. Оператори вибору.
4. Оператори циклу.
5. Робота з одновимірними та багатовимірними масивами.
6. Алгоритми обробки масивів. Упорядкування і пошук даних.
7. Символьні рядки. Обробка текстових даних.
8. Типи даних користувача.
9. Файли. Методи доступу до файлів. Типи файлів.
10. Списки, стеки, черги, дерева.
11. Структура даних.
12. Алгоритми сортування.
13. Алгоритми пошуку.
14. Поняття графа. Вузли, ребра.
15. Алгоритм пошуку шляхів в графі.
16. Життєвий цикл розробки програмного забезпечення. Моделі
життєвого циклу.
17. Діаграми UML. Види, призначення.
18. Методології розробки програмного забезпечення. Класичні, гнучкі.
19. Поняття програмної інженерії. Чим програмна інженерія
відрізняється від програмування.
20. Призначення систем контролю версій.
21. Поняття класу.
22. Інкапсуляція. Поліморфізм. Успадкування.
23. Конструктори та деструктори.
24. Призначення та структура операційної системи.
25. Поняття процесу, ресурсу. Управління ресурсами.
26. Поняття потоку, стани потоків.
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27. Моделі віртуальної пам’яті Апаратні та програмні засоби
управління віртуальною пам’яттю.
28. Архітектура комп’ютерних мереж.
29. Топології комп’ютерних мереж.
30. Протоколи комп’ютерних мереж.
31. Маршрутизація в комп’ютерних мережах.
32. Семирівнева модель OSI.
33. Структура WEB документу.
34. Теги для форматування документа.
35. Каскадні таблиці стилів (CSS).
36. Верстка веб-сторінок з фіксованою шириною, резинова верстка та
еластична верстка.
37. Поняття валідації та верифікації програмного забезпечення.
38. Класифікація видів тестування програмного забезпечення.
39. Структура плану тестування.
40. Призначення та структура Test Case.
41. Система управління баз даних. Призначення. Основні
характеристики.
42. Моделі даних.
43. Реляційна модель даних.
44. Мова SQL (мова визначення даних).
45. Мова SQL (мова маніпулювання даними).
46. Нормальні форми. Основні поняття і призначення.
47. Операції реляційної алгебри.
48. Функції проектного менеджмента.
49. Оцінювання трудомісткості та строків розробки програмного
забезпечення. Метод PERT.
50. Призначення та використання діаграм Ганта.
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