
 



АНОТАЦІЯ 

 

Програма складена відповідно до вимог Міністерства освіти України, на-

казу МОН України від 15.10.2015 №1085 «Умови прийому на навчання до ви-

щих навчальних закладів України в 2016 році», правил прийому до аспірантури 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». 

Метою вступного випробування є комплексна перевірка знань вступни-

ків, які вони отримали в результаті вивчення циклу дисциплін, передбачених 

освітньо-професійною програмою та навчальними планами та відповідності 

освітньо-кваліфікаційному рівню «доктор філософії». Вступник повинен про-

демонструвати фундаментальні та професійно-орієнтовані уміння та знання 

щодо узагальненого об’єкта праці і здатність вирішувати типові професійні за-

вдання, передбачені для відповідного рівня. 

Під час підготовки до випробування необхідно звернути увагу на те, що 

абітурієнт повинен: 

Абітурієнт повинен знати: 

 основні поняття системно-методологічних основ інформаційних техно-

логій; 

 математичні основи інформаційних технологій; 

 моделі і методи прийняття рішень як математичних основ управління 

організаціями; 

 основи баз даних и знань в інформаційних технологіях; 

 моделі, методи та інтелектуальні технології автоматичної обробки тек-

стового контенту. 

Абітурієнт повинен уміти: 

 ефективно використовувати теоретичні знання і практичні навички для 

вирішення задач прийняття рішень, розробки та впровадження інформа-

ційних технологій; 

 планувати, організовувати роботу і здійснювати її аналіз в різних на-

прямах професійної діяльності;  

 володіти навиками збору, узагальнення та аналізу інформації, необхід-

ної для рішення науково-практичних задач; 

 володіти основами управління проектами в галузі інформаційних тех-

нологій та програмної інженерії; 

 складати навчальну та навчально-методичну документацію. 

Вступне фахове випробування включає зміст нормативних навчальних 

дисциплін професійної підготовки: 

 системно-методологічні основи інформаційних технологій; 

 математичні основи інформаційних технологій; 

 моделі і методи прийняття рішень як математична основа управління 

організаціями; 

 бази даних і знань в інформаційних технологіях; 

 комп’ютерна лінгвістика та інтелектуальні технології. 

 



Організація вступного випробовування здійснюється відповідно до По-

ложення про приймальну комісію «Національного технічного університету» 

Харківського політехнічного інституту. 

 



 

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ 

 

1 Системно-методологічні основи інформаційних технологій 

Метою освоєння дисципліни «Системно-методологічні основи інформа-

ційних технологій» є отримання студентами фундаментальних знань в області 

методології інформаційних технологій (ІТ). Дисципліна містить відомості, не-

обхідні для науково-дослідної та практичної роботи в області сучасних інфор-

маційних технологій. Висвітлюються основні поняття ІТ, структура методології 

ІТ, життєвий цикл ІТ, принципи оцінки якості, питання стандартизації та моде-

лювання ІТ, еталонні моделі та базові специфікації, а також способи застосу-

вання ІТ в економіці та управлінні. 

 

2 Математичні основи інформаційних технологій 

Завдання дисципліни «Математичні основи інформаційних технологій» 

полягає в ознайомленні студентів із основними поняттями теорії множин, ма-

тематичної логіки, матричного, диференціального та інтегрального числення, 

теорії графів, теорії ймовірності і математичної статистики. В результаті ви-

вчення даного курсу студент повинен знати: основні поняття лінійної алгебри, 

основи векторної алгебри, матричного числення та аналітичної геометрії на 

площині, математичного аналізу, диференціального та інтегрального числення, 

алгебри логіки, теорії ймовірності та математичної статистики. Вміти: 

розв’язувати лінійні алгебраїчні рівняння, системи лінійних рівнянь, досліджу-

вати функції, обчислювати площі та об’єми геометричних фігур, формулювати 

та розв’язувати задачі із застосуванням теорії ігор, формалізувати соціальні, 

економічні та політичні процеси, формулювати задачі щодо аналізу ситуацій та 

прийняття рішень і розв’язувати їх із застосуванням математичних методів. 

 

3 Моделі і методи прийняття рішень як математична основа управ-

ління організаціями 

Дисципліна «Моделі і методи прийняття рішень як математична основа 

управління організаціями» дозволяє сформувати у студентів основні уявлення 

про найважливіші розділи теорії прийняття рішень, їх застосування для вирі-

шення практичних завдань, а також створення передумов для використання 

отриманих знань в подальшому освітньому процесі на старших курсах. Метою 

вивчення курсу «Моделі і методи прийняття рішень як математична основа 

управління організаціями» є формування у студентів теоретичних знань, прак-

тичних навичок з питань, що стосуються прийняття управлінських рішень; на-

вчання їх основним математичним поняттям і методам прийняття рішень сто-

совно вирішення завдань найбільш ефективного управління різними організа-

ційними системами, враховуючи невизначеність зовнішніх обставин і обмеже-

ність внутрішніх можливостей керованого об'єкта. 

В результаті освоєння дисципліни студент повинен знати: методи поста-

новки задач прийняття рішень, принципи, методи і засоби прийняття рішень, 

завдання вибору рішень, функції вибору; форми запису задач лінійного програ-



мування; методи вирішення задач математичного програмування; оптимальні 

рішення теорії ігор. Вміти: вирішувати типові математичні задачі, які викорис-

товуються при прийнятті управлінських рішень; використовувати математичну 

мову і математичну символіку при побудові організаційно-управлінських моде-

лей, вирішувати завдання симплекс-методом, задачі цілочислового програму-

вання, транспортного типу, теорії ігор, проводити аналіз результатів рішень оп-

тимізаційних задач, знаходити організаційно-управлінські рішення. Володіти: 

здатністю до узагальнення та аналізу інформації, постановки мети і вибору 

шляхів її досягнення, математичними, статистичними та кількісними методами 

вирішення типових організаційно-управлінських завдань; методами реалізації 

основних управлінських функцій (прийняття рішень, організації, мотивування і 

контролю). 

 

4 Бази даних (БД) і знань (БЗ) в інформаційних технологіях 

Метою вивчення дисципліни «Бази даних (БД) і знань (БЗ) в інформацій-

них технологіях» є надання студентам теоретичних основ і сформування у них 

практичних навичок в застосуванні теоретичних знань в галузі управління, збе-

рігання і обробки даних і баз знань, проектування і реалізації систем зберігання 

і обробки даних. 

В результаті освоєння дисципліни студент повинен знати теоретичні ос-

нови технологій організації зберігання і обробки даних, грамотно формулювати 

завдання з розробки бази даних, вміти реалізувати програми, які взаємодіють з 

БД, за допомогою застосування мови структурованих запитів SQL; а також во-

лодіти методами концептуального («інфологічного») проектування і проекту-

вання «даталогічної» моделі БД (на основі реляційного і об'єктно-орієнтованого 

підходів) для побудови оптимальних і стабільних систем. 

 

5 Комп’ютерна лінгвістика та інтелектуальні технології 

Метою дисципліни «Комп’ютерна лінгвістика та інтелектуальні техноло-

гії» є ознайомлення з задачами комп’ютерної лінгвістики, базовими алгоритма-

ми для їх вирішення, основними інструментами та технологіями в області авто-

матичної обробки природної мови. Курс розвиває теоретичну та практичну базу 

для розробки та тестування різних модулів автоматичного лінгвістичного аналі-

зу, автоматизованої обробки тексту при розробці та тестуванні різних модулів 

автоматичної обробки текстів. 

За результатами вивчення предмету студенти мають знати: основні мате-

матичні моделі, які використовують у автоматичному семантичному аналізі; 

основні підходи, які використовують для виділення тематично значимих елеме-

нтів тексту (ключові слова) та термінів предметної області; базові методи виді-

лення колокацій та автоматичне визначення семантичної неоднозначності; ме-

тоди для автоматичного реферування (анотування); принципи оцінки якості та-

ких систем. 

Студенти мають вміти: створювати модулі автоматичного визначення 

ключових слів; розраховувати різні мери колокацій; створювати корпуси та ле-



ксикографічні ресурси; розроблювати програмні модулі для вирішення різно-

манітних задач автоматизованої обробки природної мови. 
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ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБОВУВАННЯ 

 

1. Системно-методологічні основи інформаційних технологій 

1.1. Класифікація інформаційних систем та технологій. 

1.2. Принципи системного аналізу. Основні етапи системного аналізу. 

1.3. Стадія створення технічного завдання та ескізного проектування. 



1.4. Стадії техно – робочого проектування та дослідної і промислової експлуа-

тації. 

1.5. Механізм захисту баз даних. Управління доступом і цілісністю. Управлін-

ня трансакціями. 

1.6. Криптографічні методи і засоби захисту інформації. Модель К. Шеннона. 

1.7. Захист інформаційних ресурсів у Internet. Програмні екрани і брандмауери.  

1.8. Технологія віртуальних приватних мереж VPN (Virtual Private Network). 

Системи виявлення вторгнення IDS (Intrusion Detection Systems). 

1.9. Основні поняття теорії автоматичного управління. Структура систем авто-

матичного управління (САУ). Основні функціональні елементи САУ. 

1.10. Інтегровані інформаційні системи. Класифікація та методології їх побудо-

ви. 

1.11. Системний підхід при розробці інформаційних технологій (ІТ). 

1.12. Структура організаційних систем. Ціль організації й ціль підрозділів. По-

няття функціональної діяльності організаційних систем та її структурних 

одиниць. 

1.13. Основні положення сучасних методологій проектування інформаційних 

систем. 

1.14. Склад і зміст основних стадій проектування інформаційних систем. 

1.15. Основні поняття ефективності систем. Критерії ефективності. 

1.16. Методологія функціонального моделювання IDEF (0 ÷ 14) . 

1.17. ARIS, Bpwin та інші інструментальні засоби функціонального моделюван-

ня виробничих процесів. 

1.18. Автоматизовані системи технічної діагностики. 

1.19. Інформаційні системи для економічного моніторингу й комп’ютерних ас-

пектів електронного бізнесу. 

1.20. Системи підтримки прийняття рішень в організаційних системах. 

1.21. Системи й моделі представлення знань. 

1.22. Експертні системи. Етапи створення експертної системи 

 

2. Математичні основи інформаційних технологій 

2.1. Основні поняття моделювання систем. Принципи системного підходу у 

моделюванні. Класифікація моделей та видів моделювання. 

2.2. Формалізація та алгоритмізація процесу моделювання. Мови моделюван-

ня, принципи їх побудови. 

2.3. Системи моделювання. Тактичне та стратегічне планування імітаційних 

експериментів. Оцінка адекватності та точності моделей. 

2.4. Неперервні випадкові величини. Імовірнісні характеристики неперервних 

випадкових величин та їх статистичне оцінювання.  



2.5. Статистична перевірка гіпотез: головні поняття та визначення Критерій 

«Хі-квадрат». Т-тест. F-тест. 

2.6. Метод максимальної правдоподібності. 

2.7. Пуасонівський потік подій. 

2.8. Імітаційне моделювання. Етапи імітаційного моделювання. 

2.9. Моделювання дискретних і неперервних випадкових явищ: подій, величин, 

векторів, функцій, потоків та процесів. 

2.10. Статистична обробка результатів імітаційного моделювання. 

2.11. Мережі  Петрі та їх модифікації. 

2.12. Моделювання систем масового обслуговування. Стаціонарний та динаміч-

ний режими системи масового обслуговування.  

2.13. Скінченні автомати з виходом та без виходу. 

2.14. Логіко-лінгвістичні моделі представлення знань. Семантичні мережі.  Про-

дукційні моделі. Фреймові структури. 

2.15. Алгебра висловлювань та її властивості. 

2.16. Зворотний метод доведення теорем. 

2.17. Методи логічного виводу. 

2.18. Класифікація задач теорії розкладів. 

2.19. Задачі та методи математичного програмування. 

2.20. Транспорні задачі лінійного програмування. 

2.21. Методи розв’язування задач багатокритеріальної оптимізації. 

 

3. Моделі і методи прийняття рішень як математична основа управління 

організаціями 

3.1. Природа процесу прийняття рішень і управління. Види рішень в організа-

ційних системах.  

3.2. Основні етапи процесу формування рішень в організації. Їх основні задачі. 

Фактори, що впливають на процес прийняття управлінських рішень. 

3.3. Методи безумовної мінімізації (метод найшвидшого спуску, метод сполу-

чених градієнтів). Метод Ньютона. 

3.4. Лінійне програмування і теорема подвійності. Симплекс-метод. Декомпо-

зиційні методи розв’язання задач лінійного програмування великої розмір-

ності. 

3.5. Нелінійне програмування. Функція Лагранжа. Чисельні методи: метод 

штрафних функцій, метод можливих напрямків, метод сполученого градіє-

нта, метод проекції градієнта, метод лінеаризації, методи випадкового по-

шуку. 

3.6. Класифікація задач дискретної оптимізації. Алгоритми розв’язання буле-

вых задач лінійного програмування. Метод гілок і границь. Алгоритми по-



слідовного аналізу варіантів у дискретній оптимізації. Алгоритми вектора 

спаду в задачах дискретної оптимізації. 

3.7. Динамічне програмування. Принцип оптимальності Беллмана. Подолання 

проблем великої розмірності. 

3.8. Матричні ігри. Теореми про мінімакс та сідлову точку. Рівномірність за 

Нешем. Парето-оптимальні рішення. 

3.9. Експертні методи в системному аналізі. Експерти і рівень невизначеності. 

Формалізація інформації та шкали.  

3.10. Підготовка експертизи. Відбір експертів. Метод Делфі. Аналіз узгодженос-

ті відповідей експертів. Конкордація.  

3.11. Формування альтернативних рішень і системи критеріїв. Метод дерев ці-

лей і його критика 

3.12. Метод багатокритеріальної оцінки альтернатив. Теорія корисностей.  

3.13. Види оцінок та шкал. Квазіпорядок. Лінійний квазіпорядок. Аксіоматичні 

методи. Прямі методи. Методи компенсації. Методи порогів незрівняннос-

ті. 

3.14. Багатокритеріальна оптимізація з об’єктивними моделями як метод систе-

много підходу. Прийняття простого і складного рішення.  

3.15. Порівняння альтернатив за множиною критеріїв. Ефективні рішення. Спо-

соби відшукування ефективних рішень. Евристичні аспекти в проблемі ба-

гатокритеріальної оптимізації. Поняття єдиного рішення і способи його ві-

дшукування.  

3.16. Способи завдання переваг на множині критеріїв. Людино-машинні проце-

дури пошуку єдиного рішення. Системна оптимізація. 

3.17. Моделі прийняття рішень у нечіткому середовищі. 

3.18. Нечітка ситуаційна система управління. Лінгвістичний підхід до моделю-

вання прийняття рішень.  

3.19. Шкалірування лінгвістичних критеріїв. Лінгвістична векторна оптимізація. 

 

4. Бази даних (БД) і знань (БЗ) в інформаційних технологіях 

4.1. Місце і роль БД і БЗ у сучасних комп’ютерних системах управління. Осно-

вні етапи створення БД і БЗ.  

4.2. Концептуальні і технологічні особливості БД і БЗ. Умови застосування. 

Технологія добування даних, методи виявлення знань. 

4.3. Модель сутність–зв’язок. Однозначні і багатозначні асоціації даних. Функ-

ціональні залежності. Ієрархічна концепція, її переваги і недоліки. Мере-

жева концепція. Реляційна концепція. Інформаційні діаграми. 

4.4. Предметні області для побудови БД. Сутність і цілі аналізу предметних 

областей. Етапи проектування БД.  



4.5. Концептуальний, внутрішній і зовнішній рівні представлення інформації в 

БД АСУ. Концептуальні моделі БД. Вибір методів організації логічної і фі-

зичної структур БД і стратегії інформаційного пошуку в АСУ. 

4.6. Структури даних в АСУ і способи їх представлення. Методи організації 

логічних і фізичних структур представлення БД.  

4.7. Послідовна організація. Списки. Багатозв’язні і багатоспрямовані списки. 

Класифікатори і кодування інформації. 

4.8. Пряма організація. Організація з повними і ущемленими індексами. КЕШ – 

організації. Організації за зразком балансового дерева. Організація з інвес-

торними списками. Ієрархічна організація. Мережева організація. Реляцій-

на організація. 

4.9. Історичний огляд архітектур баз даних. Ієрархічна і мережева архітектура. 

Загальна характеристика навігаційного підходу. Системи на основі інвер-

тованих списків. Особливості асоціативного пошуку за допомогою інвер-

тованих списків. 

4.10. Реляційний підхід. Вибір структури збереження даних. Управління струк-

турою збереження даних з боку користувача. Запити до БД (прості і склад-

ні). Методи мінімізації загального часу запитів до БД.  

4.11. Стандартні і нестандартні звіти, їх особливості. Приклади звітів. Мови баз 

даних і запитів. 

4.12. Порівняльний аналіз реляційних СУБД. Архітектура. Команди і функції. 

Діалогові команди. Файлові команди. Команди встановлення режимів. Ін-

ші команди. 

4.13. Команди і функції обробки літерних рядів. Функції обробки масивів. Фун-

кції утворення й обробки віртуальних відносин. Діалогові функції. Ариф-

метичні функції. Зв’язок програм із середовищем СУБД, із програмами та 

іншими мовами. Компіляція та інтерпретація. Організація динамічного пе-

рекриття програм. 

4.14. Поняття архітектури “клієнт-сервер”, розподілені БД. Інтегровані середо-

вища проектування та експлуатації БД (приклад).  

4.15. Проектування інформаційного забезпечення АСУ на основі використання 

локальних і розподілених баз даних.  

4.16. Організація процесів обробки інформації в автоматизованих банках даних. 

4.17. Методи забезпечення вірогідності і схоронності інформації. Задачі аналізу 

і синтезу контролю і забезпечення вірогідності при обробці даних в АСУ.  

4.18. Моделі і методи аналізу і синтезу систем захисту даних від несанкціонова-

ного доступу. 

4.19. Представлення знань. Семантичні мережі. Фреймові моделі. Логічні моделі 

знань.  



 



 

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 
 

Завдання вступного іспиту оцінюється за чотирьох бальною системою: 

«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно». 

При оцінці знань за основу слід брати повноту і правильність виконання 

завдань. Загальна оцінка визначається як середня виважена з оцінок відповідей 

на усі запитання. 
 

Оцінка за 4 
бальною  
системою 

Характеристика відповіді 

Відмінно 
(5) 

Вступник: 
- досконало володіє теоретичним навчальним матеріалом для ґрунто-
вної відповіді на поставлені питання; 
- глибоко і повно оволодів понятійним апаратом, вільно та аргумен-
товано висловлює власні думки; 
- демонструє культуру спеціальної мови і використовує сучасну тех-
нологічну термінологію, цілісно, системно, у логічній послідовності 
дає відповідь на поставлені запитання; 
- творчо використовує знання для розв’язання практичних завдань. 

Добре  
(4) 

Вступник: 
- володіє теоретичним навчальним матеріалом для відповіді на поста-
влені питання; 
- здатний застосовувати вивчений матеріал на рівні стандартних ситу-
ацій; наводити окремі власні приклади на підтвердження певних твер-
джень; 
- грамотно викладає відповідь, але зміст і форма відповіді мають 
окремі неточності, припускає 2-3 непринципові помилки, які вміє ви-
правити, добираючи при цьому аргументи для підтвердження певних 
дій. 

Задовільно  
(3) 

Вступник: 
- частково володіє навчальним матеріалом, здатний логічно відтвори-
ти значну його частину; 
- виявляє знання і розуміння основних положень навчального матері-
алу, але викладає його неповно, непослідовно, припускається неточ-
ностей у визначеннях понять, у застосуванні знань для вирішення 
практичних задач, не вміє доказово обґрунтувати свої думки; 
- завдання виконує, але припускає методологічні помилки. 

Незадо-
вільно  

(2) 

Вступник:  
- має розрізнені безсистемні знання; 
- володіє матеріалом на елементарному рівні засвоєння, викладає його 
безладно, уривчастими реченнями; 
- припускає помилки у визначенні термінів, які приводять до викрив-
лення їх змісту; 
- припускає принципові помилки при вирішенні практичних завдань; 
- не відповідає (або дає неповні, неправильні відповіді) на основні та 
додаткові питання. 

 


