
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТ 



ВСТУП 

 

Програма фахового іспиту призначена для осіб, 

які мають намір вступити на ступінь вищої 

освіти «магістр» спеціальності 121 «Інженерія 

програмного забезпечення», освітня програма 

«Інженерія програмного забезпечення» до 

Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Вищий навчальний заклад «Амерікан 

Юніверсіті Київ» (далі – «АЮК»). 

 

Метою програми є забезпечення кандидатів на 

вступ інформацією щодо структури та змісту 

вступного випробування. 

 

Мета вступного випробування – оцінювання 

рівня вмотивованості кандидата, рівень 

володіння професійними теоретичними та 

практичними знаннями, уміннями та навичками. 

 

Фаховий іспит проводиться у формі 

мотиваційного листа (відео) та співбесіди із 

виконанням тестових завдань. Замість співбесіди 

із виконанням тестових завдань, може 

проводитись письмове тестове випробування. 

 

До фахового іспиту допускаються особи, які у 

встановлені строки подали мотиваційні листи 

(відео) та отримали результат не менше ніж 

встановлений АЮК мінімальний прохідний бал 

за мотиваційний лист (відео). 

 
І. ЗМІСТ ПРОГРАМИ ВСТУПНОГО 

ФАХОВОГО ІСПИТУ  

 

Основи програмування та алгоритмізації: 

 

1. Розробка та презентація алгоритмів (блок-

схеми, Activity diagram UML).  

 

2. Поняття про типи даних. Динамічна та 

статична типізація. Робота зі змінними.  

 

3. Оператори керування, умовні оператори, 

оператори циклів.  

 

4. Засоби структурного програмування, функції.  

 

 

5. Структури даних. Масиви. Список, черга, стек. 

Хеш-таблиці.  

 

6. Базові алгоритми роботи з масивами. 

 

7. Рекурсія та її застосування в алгоритмах.  

 

INTRODUCTION 

 

The program of professional exam is intended for 

persons who intend to enter the higher education 

degree "Master" of specialty 121 "Software 

Engineering", educational program "Software 

Engineering" to the Limited liability company 

"Higher Educational Establishment "American 

University Kyiv " (further - "AUK").  

 

 

The purpose of the program is to provide candidates 

with information on the structure and content of the 

entrance examination.  

 

The purpose of the entrance exam is to assess the 

level of motivation of the candidate, the level of 

professional theoretical and practical knowledge, 

skills and abilities.  

 

The professional exam is conducted in the form of a 

motivation letter (video) and an interview with test 

tasks. Instead of an interview with test tasks, a 

written test may be conducted.  

 

 

Persons who have submitted motivation letters 

(video) in due time and received a result not less than 

the minimum passing score set for motivation letter 

(video) are admitted to the entrance professional 

exam. 

 

I. CONTENTS OF THE PROGRAM OF 

PROFESSIONAL TESTING  

 

Basics of programming and algorithmization: 

 

1. Development and presentation of algorithms 

(flowcharts, Activity diagram UML).  

 

2. The concept of data types. Dynamic and static 

typing. Working with variables.  

 

3. Control operators, conditional operators, loop 

operators.  

 

4. Elements of structural programming tools, 

functions.  

 

5. Data structures. Arrays. List, queue, stack. Hash 

tables.  

 

6. Basic algorithms for working with arrays.  

 

7. Recursion and its application in algorithms.  

 



8. Синтаксис C-подібних мов програмування. 

 

9. Принципи використання замикань (анонімних 

функцій, лямбда-функцій). 

 

Об’єктно-орієнтоване програмування та 

конструювання програм: 

 

1. Принципи об’єктно-орієнтованого 

програмування: абстракція, інкапсуляція, 

успадкування і поліморфізм. 

 

2. Клас. Екземпляри класів. Часткові класи. 

Абстрактні класи. Інтерфейси. 

 

3. Атрибути та операції класів. 

 

4. Агрегація. Композиція. Спадкування. 

Асоціація. 

 

5. Перевантаження та перевизначення. 

 

6. Індексатори та властивості. 

 

7. Види поліморфізму. 

 

8. Структурне, модульне та об’єктно-

орієнтоване програмування. 

 

9. Абстрактні типи даних. 

 

10. Принципи проектування SOLID. 

 

11. Поняття про паттерни проектування GoF. 

 

Бази даних: 

 

1. Поняття про реляційні бази даних.  

 

2. Інформаційно-логічна модель БД.  

 

3. Моделювання даних в реляційній БД. 

Таблиця, ключі, індекси, зовнішні ключі, 

відношення.  

 

4. Основи мови SQL. CRUD-операції засобами 

SQL.  

 

5. Синтаксис мови SQL. 

 

6. ER-діаграми. 

 

7. Агрегація даних із кількох таблиць. 

 

8. Поняття про цілісність даних.  

 

8. Syntax of C-style programming languages.  

 

9. Principles of using closures (anonymous 

functions, lambda functions).  

 

Object-oriented programming and program 

design: 

 

1. Principles of object-oriented programming: 

abstraction, encapsulation, inheritance and 

polymorphism.  

 

2. Class. Instances of classes. Partial classes. 

Abstract classes. Interfaces.  

 

3. Attributes and operations of classes.  

 

4. Aggregation. Composition. Inheritance. 

Association.  

 

5. Overload and override.  

 

6. Indexers and properties.  

 

7. Types of polymorphism.  

 

8. Structural, modular and object-oriented 

programming.  

 

9. Abstract data types. 

 

10. SOLID design principles. 

 

11. The concept of GoF design templates.  

 

Databases: 

 

1. The concept of relational databases.  

 

2. Information-logical model of the database.  

 

3. Modeling of data in a relational database. Table, 

keys, indexes, foreign keys, relations.  

 

 

4. Basics of SQL language. CRUD operations by 

means of SQL.  

 

5. SQL language syntax.  

 

6. ER-charts.  

 

7. Aggregation of data from several tables.  

 

8. The concept of data integrity.  

 



9. Нормалізація схеми БД.  

 

10. Вбудовані процедури та тригери.   

 

11. Поняття про нереляційні бази даних.  

 

Промислове застосування сучасних 

програмних каркасів (фреймворків): 

 

1. Індивідуальний досвід застосування 

фреймворків. 

 

2. Бекенд-фреймворки, основні принципи 

застосування. Основи застосування MVC-

паттерна для веб-застосунків.  

 

3. Організація доступу до даних засобами ORM.  

 

4. Засоби розподілу відповідальностей між 

шарами/компонентами серверної частини 

проекту.  

 

5. Поняття про фронтенд фреймворки. Поняття 

про реактивний стиль побудови інтерактивних 

інтерфейсів. Засоби декларативного опису UI. 

 

6. Використання REST API у міжкомпонентній 

взаємодії.  

 

Основи програмної інженерії: 

 

1. Поняття системи. Програмна система. 

Класифікація програмних систем. 

 

2. Життєвий цикл ПЗ (SDLC). Процеси 

життєвого циклу ПЗ. 

 

3. Моделювання зрілості процесів, CM моделі: 

CMM, CMMI. 

 

4. Поняття технології Rational Unified Process як 

приклад технології розробки ПЗ. 

 

 

5. Основи управління проектами для створення 

програмних продуктів. 

 

6. Збір вимог. Функціональні та 

нефункціональні вимоги до ПЗ. 

 

7. Основи дизайну, системної і програмної 

архітектури ПЗ. 

 

8. Верифікація, валідація, та забезпечення 

якості програмного забезпечення. 

 

9. Normalization of the database schema.  

 

10. Built-in procedures and triggers.  

 

11. The concept of non-relational databases.  

  

Industrial application of modern software 

frameworks: 

 

1. Individual experience of using frameworks.  

 

 

2. Backend frameworks, basic principles of 

application. Basics of MVC pattern for web 

applications.  

 

3. Data access using ORM tools.  

 

4. Distribution of responsibilities between layers of 

server-side part of the system.  

 

 

5. The concept of frontend frameworks. The concept 

of reactive style of building interactive interfaces. 

Means of declarative description of UI.  

 

6. Using the REST API in intercomponent 

interaction.  

 

Fundamentals of software engineering: 

 

1. The concept of system. Software system. 

Classification of software systems.  

 

2. Software development life cycle (SDLC). 

Software life cycle processes.  

 

3. Modeling of maturity of processes, CM models: 

CMM, CMMI.  

 

4. The concept of Rational Unified Process 

technology as an example of software development 

technology.  

 

5. Basics of project management for creating 

software products.  

 

6. Collection of requirements. Functional and non-

functional software requirements.  

 

7. Fundamentals of software design, system and 

software architecture.  

 

8. Verification, validation, and software quality 

assurance.  

 



9. Послідовні та гнучкі методи і фреймворки 

розробки програмного забезпечення (Waterfall; 

Agile: Scrum, Kanban, LeSS, SAFe, Lean). 

 

10. Повторне використання ПЗ. 

 

11. Безперервна інтеграція та розгортання 

програмного забезпечення (CI/CD). 

 

12. Обслуговування та підтримка програмного 

забезпечення. Найкращі світові практики 

організації сервісів у сфері інформаційних 

технологій. ITIL фреймворк. 

 

13. Стандарти та основа знань (body of 

knowledge, BOK) для розробки програмного 

забезпечення (Business Analysis, Project 

Management, Systems Engineering, Software 

Engineering). 

 

Менеджмент проектів програмного 

забезпечення: 

 

1. Сутність управління IT проектом. 

Формування структури робіт проекту. 

 

2. Основні етапи життєвого циклу проекту. 

 

3. Роль і задачі керівника проекту. 

 

4. Концепція проекту. Ініціація та планування 

проекту. 

 

5. Визначення та планування ресурсів проекту. 

 

6. Ризики проекту. Розробка плану управління 

ризиками. 

 

7. Типи та категорії ризиків проекту.  

 

8. Оцінка трудомісткості і термінів розробки 

програмного забезпечення. 

 

9. Формування команди проекту. Розподіл 

задач між учасниками проекту. 

 

10. Інструменти забезпечення командної роботи 

над проектом. 

 

11. Загальне поняття щодо сучасних гнучких 

(Agile) технологій управління проектами, 

поняття про Scrum, Extremal programming, 

Kanban. 

 

9. Consistent and flexible methods and frameworks 

of software development (Waterfall; Agile: Scrum, 

Kanban, LeSS, SAFe, Lean).  

 

10. Software reuse.  

 

11. Continuous software integration and deployment 

(CI / CD).  

 

12. Software maintenance and support. The best 

world practices in the organization of services in the 

field of information technology. ITIL framework.  

 

 

13. Standards and knowledge base (body of 

knowledge, BOK) for software development 

(Business Analysis, Project Management, Systems 

Engineering, Software Engineering).  

  

 

Software project management: 

 

 

1. The essence of IT project management. Formation 

of the structure of project work.  

 

2. The main stages of the project life cycle.  

 

3. The role and tasks of the project manager.  

 

4. Project concept. Project initiation and planning.  

 

 

5. Identification and planning of project resources.  

 

6. Project risks. Development of a risk management 

plan.  

 

7. Types and categories of project risks.  

 

8. Estimation of complexity and terms of software 

development.  

 

9. Forming a project team. Distribution of tasks 

between project participants.  

 

10. Tools for teamwork on the project.  

 

 

11. General concept of modern flexible (Agile) 

project management technologies, the concept of 

Scrum, Extremal programming, Kanban.  

 

 

 

 



12. Елементи екстремального програмування: 

парне програмування, рефакторинг, стандарти 

кодування та колективне володіння кодом.  
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Programming, Packt Publishing. 460 p.  
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Hands-On, Project-Based Introduction to 

Programming, No Starch Press, 2019, 548 p.  

 

12. Guido Van Rossum, Fred L. Drake. 
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Manual Part 1) : CreateSpace Independent 
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12. Elements of extreme programming: pair 

programming, refactoring, coding standards and 

collective code ownership.  
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13. Jack R. Meredith, Scott M. Shafer, Samuel J. 

Mantel, Jr., Project Management in Practice, John 

Wiley & Sons, Inc. 329 p.  

 

14. Laxmisha Rai Programming In C++: Object-

Oriented Features, De Gruyter/Science Press. 365 p.  

 

15. Lutz M. Learning Python, 5th ed.: O’Reilly 

Media, Inc., 2013. 1600  

 

16. Robert K. Wysocki, Effective Project 
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Machine Learning: From Martingales to 
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ІІІ. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА 

СТРУКТУРА ФАХОВОГО ІСПИТУ 

 

 

1. Структура фахового іспиту: 

 

Фаховий іспит складається із: 

 

• мотиваційного листа (відео);  

• співбесіди із виконанням тестових 

завдань або письмового екзаменаційного білету. 

 

Мотиваційний лист (відео) формується та 

подається кандидатом на вступ або вступником 

у відповідності до «Критеріїв та порядку 

оцінювання мотиваційних листів (відео) у 

Товаристві з обмеженою відповідальністю 

«Вищий навчальний заклад «Амерікан 

Юніверсіті Київ», які затверджені Головою 

приймальної комісії на поточний рік вступу. 

 

Письмовий екзаменаційний білет зі фахового 

іспиту складається з 35-ти закритих тестових 

завдань. 

 

Співбесіда із виконанням тестових завдань 

передбачає презентацію кандидата, 

ознайомлення фаховою атестаційною комісією з 

поданими документами (резюме), безпосередньо 

презентацію власного досвіду (2-5 слайдів), який 

стосується галузі знань 12 «Інформаційні 

технології» із зазначенням найбільш видатних 

досягнень або знахідок. По завершенню 

презентації, екзаменатори задають фахові 

запитання. Кількість запитань відповідно до 

змісту програми визначається екзаменаторами 

(членами фахової атестаційної комісії). 

13. Jack R. Meredith, Scott M. Shafer, Samuel J. 

Mantel, Jr., Project Management in Practice, John 

Wiley & Sons, Inc. 329 p.  

 

14. Laxmisha Rai Programming In C++: Object-

Oriented Features, De Gruyter/Science Press. 365 p.  

 

15. Lutz M. Learning Python, 5th ed.: O’Reilly 

Media, Inc., 2013. 1600  

 

16. Robert K. Wysocki, Effective Project 

Management: Traditional, Agile, Extreme, Hybrid, 

Wiley, 2019, 800 p.  

 

17. Stephen Winters-Hilt Informatics and 

Machine Learning: From Martingales to 

Metaheuristics, Wiley, 2022 

 

III. CRITERIA FOR EVALUATION OF 

KNOWLEDGE AND STRUCTURE OF 

PROFESSIONAL INTRODUCTORY TEST 

  

1. The structure of the entrance examination:  

 

The entrance professional test consists of:  

 

• motivation letter (video);  

• a written exam paper or an interview with test 

tasks.  

 

A motivation n letter (video) is formed and 

submitted by the candidate for admission or entrant 

in accordance with the Criteria and procedure for 

evaluating motivation letters (video) in the Limited 

liability company "Higher Educational 

Establishment "American University Kyiv", 

approved by the Head of the Admissions Committee 

for the current year of entry.  

 

The written examination paper for the professional 

exam consists of 35 closed test tasks.  

 

 

Interview with test tasks involves the candidate`s 

presentation, acquaintance of the professional 

attestation commission with the submitted 

documents (summary), direct presentation of 

personal experience (2-5 slides) related to the field 

of knowledge 12 "Information Technology" 

indicating the most outstanding achievements or 

findings. At the end of the presentation, the 

examiners ask professional questions. The number 

of questions in accordance with the content of the 

program is determined by examiners (members of 

the professional certification commission).  



Про формат проведення  вступного 

випробування (співбесіда або письмовий білет) 

кандидат попереджається у повідомлені-

запрошенні про час та місце проведення 

фахового іспиту. 

 

2. Критерії оцінювання: 

 

Рівень знань оцінюється за 200-баловою 

шкалою. 

 

Мотиваційний лист оцінюється відповідно до 

«Критеріїв, структури та порядку оцінювання 

мотиваційних листів у Товаристві з обмеженою 

відповідальністю «Вищий навчальний заклад 

«Амерікан Юніверсіті Київ».  

 

Серед відповідей на тестове завдання 

екзаменаційного білету вступнику слід обрати 

одну правильну. Правильна відповідь на тестове 

завдання екзаменаційного білету оцінюється у 5 

бали, а неправильна – у 0 балів.  

 

Остаточний результат фахового іспиту, яке 

проводиться із використанням письмового 

екзаменаційного білету розраховується за такою 

формулою: 

 

Результат (Р) = (ПВ × Б) + (МЛ × К), 

де,  

 

ПВ – правильна відповідь на тестове завдання 

екзаменаційного білету; 

 

Б – бал за правильну відповідь, який 

встановлюється  на рівні 5; 

 

МЛ – оцінка за мотиваційний лист, переведений 

у шкалу від 100 до 200; 

 

К − невід'ємний ваговий коефіцієнт за 

мотиваційний лист, який встановлюється АЮК 

на рівні 0,125; 

 

Під час співбесіди із виконанням тестових 

завдань оцінюється особиста презентація 

кандидата на вступ/вступника та відповіді на 

фахові запитання відповідно до змісту програми. 

 

Остаточний результат фахового іспиту, яке 

проводиться у формі співбесіди із виконанням 

тестових завдань розраховується за такою 

формулою: 

 

 

The candidate is warned about the format of the 

entrance exam (an interview or written paper) in the 

notice-invitation about the time and place of the 

professional exam.  

 

 

2. Evaluation criteria: 

 

The level of knowledge is assessed on a 200-point 

scale.  

 

The motivation letter is evaluated in accordance with 

the Criteria and procedure for evaluating motivation 

letters in the Limited liability company "Higher 

Educational Establishment "American University 

Kyiv".  

 

Among the answers to the test task of the 

examination paper, the entrant should note one 

correct one. The correct answer to the test task of the 

examination paper is estimated at 5 points, and 

incorrect - at 0 points.   

 

The final result of the professional exam, which with 

the use of a written examination ticket is calculated 

by the following formula:  

 

 

Result (R) = CA × S + ML × NWF, 

where,  

 

CA - the correct answer to the test task of the exam 

paper;  

 

S - the score for the correct answer, which is set at 

level 5;  

 

ML - score for the cover letter, translated into a scale 

from 100 to 200;  

 

NWF - non-negative weighting factor, which is set 

by the AUK at the level of 0,125. 

 

 

During the interview with the test tasks, the personal 

presentation of the candidate / entrant and answers 

to professional questions are evaluated in 

accordance with the content of the program.  

 

The final result of the professional exam, which is 

conducted in the form of an interview with the 

implementation of test tasks is calculated by the 

following formula:  

 

 

 



Результат (Р) = П + В + (МЛ × К) + 100, 

де,  

 

П – оцінка рівня особистої презентації від 0 до 

25; 

 

В – позитивна відповідь на запитання за шкалою 

від 0 до 50; 

 

МЛ – оцінка за мотиваційний лист, переведений 

у шкалу від 100 до 200; 

 

К − невід'ємний ваговий коефіцієнт за 

мотиваційний лист (відео), який встановлюється 

АЮК на рівні 0,125; 

 

Особи, які отримали менше 140 балів, участі у 

конкурсі не беруть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Result (R) = P × CA + (ML × NWF) + 100, 

where,  

 

P – score for the presentation from 0 to 25;  

 

 

CA - the correct answer to the question from 0 to 

50;  

 

ML - score for the cover letter, translated into a scale 

from 100 to 200;  

 

NWF - non-negative weighting factor, which is set 

by the AUK at the level of 0.1. 

 

 

Persons who received less than 140 points do not 

participate in the competition.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


