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Вступне слово

Програма складена з урахуванням програми рівня вищої освіти

магістра зі спеціальності 126 «Інформаційні системи і технології». Вона

містить 7 розділів, у першому з яких відображені питання з дисципліни

«Системи баз даних і знань», у другому з «Розподілені інформаційні

системи», у третьому з «Управління ІТ проектами», у четвертому з

«Методи та засоби побудови інформаційних систем», п’ятому «Сучасні

інформаційні технології», шостому - «Data Mining» , сьомому -

«Моделювання систем». Розроблені питання базуються на матеріалах

навчальних курсів, спрямовані на виявлення знань та умінь здобувачів

вищої освіти третього (освітньо- наукового) рівня зі спеціальності 126

«Інформаційні системи і технології»

Розділ 1.Теорія систем баз даних і знань (Поняття бази даних, системи баз
даних, банка даних. Вимоги до системи баз даних. Дані і інформація.
Структура системи баз даних (СБД), інформаційної системи(ІС). Поняття
системи управління базами даних (СУБД). Вимоги до СУБД. Архітектура
системи баз даних ANSI/SPARC. Мова запитів SQL. Застосування командного
середовища. Мова PHP. Середовища застосування. Поняття транзакції.
Механізми підтримки транзакцій в сучасних СУБД. Архітектура
«клієнт-сервер». Технології підтримки розподілених даних. Реплікація даних.
Основні напрямки розвитку в проектуванні баз даних. Активні бази даних.
Технології подання інформації у мережі Internet. Технології програмування
для Internet).



Розділ 2. Розподілені інформаційні системи (Архітектура та складові
частини інформаційних систем. Міжнародні та корпоративні стандарти.
Аудентифікація та ідентифікація об’єктів та суб’єктів розподілених
інформаційних систем. Захист розподілених інформаційних систем. Мережа
та безпека інформації. Огляд протоколів обміну даними. Зовнішні канали
даних. Віртуальні мережі. Мережні екрани. Об’єкти захисту розподілених
інформаційних систем. Основні джерела небезпеки для розподілених
інформаційних систем).

Розділ 3. Управління ІТ проектами (Цикл життя проекту та його
організація. Стандарт управління проектами. Процеси управління проектом
та групи процесів. Основні документи проекту. Управління змістом та
термінами проекту. Управління якістю та комунікаціями проекту. Метод CPM
та його основні характеристики. Метод PERT. Оптимізація за критеріями
вартість – тривалість. Управління портфелем проектів та офіс проекту.
Управління проектами зі створення інформаційних систем (програмними
проектами). Вибір циклу життя розроблення ПЗ. Управління процесами
предметної області. Визначення мети та області дії програмного проекту.
Оцінювання можливості повторного використання ПЗ. Оцінювання вартості
та тривалості розроблення ПЗ. Розподіл ресурсів та обрання організаційної
форми. Врахування залежностей, Формування робочого графіку, специфікація
вимог до ПЗ, визначення ризиків).

Розділ 4. Методи та засоби побудови інформаційних систем (Інформаційні
системи: функції та задачі. Мультимедійне подання інформації. Мультимедіа
продукти, основні компоненти та етапи розробки. Стандарти в галузі
інформаційних систем. Інтегровані сервіси передачі інформації. Засоби
опрацювання даних в ІС. Технологія 3D відображення. Складові
мультимедійних інформаційних систем (МІС)– текст, графіка, відео.
Мультимедійні технології).

Розділ 5. Сучасні інформаційні технології (Поняття інформаційних
технологій. Види та функції інформаційних технологій. теоретичні і
методологічні основи та інструментальні засоби створення інформаційних
технологій. Критерії оцінювання і методів забезпечення якості, надійності,
відмовостійкості, живучості інформаційних технологій. Закономірності
побудови інформаційних комунікацій. інформаційні технології аналізу та



синтезу структурних, інформаційних і функціональних моделей об'єктів і
процесів).

Розділ 6. Data Mining (Задачі Data Mining. Застосовування технології Data
Mining. Поняття Web Mining, Text Mining, Call Mining, Opinion Mining.
Способи візуального представлення даних. Методи візуалізації. Етапи
процесу Data Mining. Інструменти Data Mining ).

Розділ 7. Моделювання систем ( Моделювання як метод наукового пізнання.
Використання моделювання при дослідженні і проектуванні інформаційних
систем. Принципи системного підходу в моделюванні систем. Класифікація
видів моделювання. Основні підходи до побудови математичних моделей
інформаційних систем. Неперервно-детерміновані моделі.
Дискретно-детерміновані моделі. F-автомати Мілі та Мура. Асинхронні
автомати. Дискретно-стохастичні моделі. Р-автомати Мілі та Мура.
Z-детермінований та Yдетермінований стохастичні автомати. Імітаційне
моделювання стохастичних автоматів. Неперервно-стохастичні моделі.
Системи масового обслуговування. Система М/M/1. Методика
Чепмена-Колмогорова. Імітаційне моделювання системи масового
обслуговування. Узагальнені моделі. Агрегативні системи. Ідентифікація
закону розподілу. Визначення математичного сподівання та дисперсії даних,
розбитих на групи. Критерії перевірки гіпотез. Критерій
Колмогорова-Смірнова. Регресивний аналіз. Оцінка кореляції. Експертні
оцінки. Метод Делфі).

Форми контролю та критерії оцінювання

Організування та проведення вступних випробувань до аспірантури

здійснюється відповідно до Правил прийому до аспірантури Національного

університету «Львівська політехніка» у відповідному році.

Вступний іспит зі спеціальності 126 «Інформаційні системи і

технології» проводиться у письмово- усній формі згідно з окремим графіком,

який затверджується Ректором Університету та оприлюднюється на

інформаційному стенді відділу докторантури та аспірантури й офіційному



веб-сайті Університету не пізніше, ніж за 3 дні до початку прийому

документів.

Екзаменаційні білети вступного іспиту зі спеціальності 126

«Інформаційні системи і технології» формуються в обсязі програми рівня

вищої освіти магістра зі спеціальності 126 «Інформаційні системи і

технології» та затверджуються на засіданні Вченої ради Навчально-наукового

інституту Комп’ютерних наук та інформаційних технологій.

Результати вступного іспиту зі спеціальності оцінюються за

100-бальною шкалою.

Екзаменаційний білет вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності

126 «Інформаційні системи і технології» містить:

•письмову компоненту з чотирьох питань: перші 2 питання із розділів

1-4, другі 2 питання із розділів 5-7 (кожне із чотирьох питань

екзаменаційного білета оцінюється максимально в 20 балів, максимальна

сумарна кількість балів письмової компоненти — 80 балів);

•усну компоненту вступного іспиту з чотирьох питань (кожне із

чотирьох питань усної компоненти оцінюється максимально в 5 балів,

максимальна сумарна кількість балів усної компоненти — 20 балів).

Критерії оцінювання кожного питання письмової та усної компоненти

вступного іспиту зі спеціальності 126 «Інформаційні системи і технології»:

Оцінка «відмінно» (18-20 балів для питань письмової компоненти та

балів для питань усної компоненти): вступник в аспірантуру бездоганно

засвоїв теоретичний матеріал щодо змісту питання; самостійно, грамотно i

послідовно з вичерпною повнотою відповів на питання; демонструє глибокі

та всебічні знання, логічно будує відповідь; висловлює своє ставлення до тих

чи інших проблем; вміє встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, логічно

та обґрунтовано будувати висновки.

Оцінка «добре» (14-17 балів для питань письмової компоненти та 4

бали для питань усної компоненти): вступник в аспірантуру добре засвоїв

теоретичний матеріал щодо змісту питання, аргументовано викладає його;



розкриває основний зміст питання, дає неповні визначення понять, допускає

незначні порушення в послідовності викладення матеріалу та неточності при

використанні наукових термінів; нечітко формулює висновки, висловлює свої

міркування щодо тих чи інших проблем, але припускається певних похибок у

логіці викладу теоретичного змісту.

Оцінка «задовільно» (10-13 балів для питань письмової компоненти та

3 бали для питань усної компоненти): вступник в аспірантуру в основному

засвоїв теоретичний матеріал щодо змісту питання; фрагментарно розкриває

зміст питання i має лише загальне його розуміння; при відтворенні основного

змісту питання допускаю суттєві помилки, наводить прості приклади,

непереконливо відповідає, плутає поняття.

Оцінка «незадовільно» (0-9 балів для питань письмової компоненти та

0- 2 бали для питань усної компоненти): вступник не засвоїв зміст питання,

не знає основних його понять; дає неправильну відповідь на запитання.

Виконання завдань вступного іспиту зі спеціальності 126

«Інформаційні системи і технології» передбачає необхідність неухильного

дотримання норм та правил академічної доброчесності відповідно до

Положення про академічну доброчесність у Національному університеті

«Львівська політехніка». За порушення зазначених норм та правил вступники

в аспірантуру притягаються до відповідальності згідно вимог чинного

законодавства.
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