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Форма проведення комбінована 

Тривалість проведення 1 год. 20 хв. 

Максимальна кількість балів: 40 балів 

Критерії оцінювання: 20 балів – тестові завдання, 20 балів – 

виконання програмного проекту з 

обраної теми 

Перелік допоміжних матеріалів: матеріали ЕНК «Технології безпечного 

програмування» 

 

Перелік тем, які виносяться на іспит 

1. Основні поняття безпечного програмування.  

2. Життєвий цикл розробки безпечного програмного забезпечення (ПЗ). 

3. Створення керованого та захищеного об’єктно-орієнтованого коду з 

використанням технології .NET. 

4. Обробка виняткових ситуацій.  

5. Базові типи даних.  

6. Данні програми. Безпека даних. 

7. Основні операції. Пріоритет операцій. 

8. Типи структур управління: послідовна структура, структура вибору, 

структура повторення.  

9. Одновимірні масиви та символьні рядки.  

10. Багатовимірні масиви.  

11. Загальна характеристика структур збереження даних: лінійні та 

ієрархічні структури даних.  

12. Лінійні структури даних: список, стек, черга.  

13. Методи.  



14. Формальні та фактичні параметри методів.  

15. Реалізація файлового введення/виведення.  

16. Коректний доступ до файлів.  

17. Базові концепції класів та об’єктів.  

18. Визначення класу та методів класу.  

19. Модифікатори доступу до елементів класу.  

20. Конструктори та ініціалізація.  

21. Перевантаження операторів та методів класу.  

22. Статичні члени класу. 

23. Просте успадкування класів. Правила створення похідних класів.  

24. Віртуальні методи. Заміщені методи. Приховані (нові) методи.  

25. Абстрактні класи. Закриті класи. 

26. Базові принципи об’єктно-орієнтованого програмування: інкапсуляція, 

успадкування, поліморфізм. 

27. Бібліотека Base Class Library (BCL) для написання безпечних програм, 

орієнтованих на загальномовне середовище виконання Common Language 

Runtime (CLR).  

28. Характеристика класів бібліотеки BCL (Base Class Library).  

29. Проектування та розробка основних компонент графічного інтерфейсу 

користувача (GUI).  

30. Засоби обробки подій прикладної програми.  

31. Стандартні елементи прикладної програми: меню, шаблони діалогових 

блоків, бітові масиви, курсори, піктограми, шаблони панелей 

інструментів.  

32. Графічний інтерфейс пристроїв (GDI).  

33. Класи форми та стандартних елементів управління.  

34. Класи графічного інтерфейсу.  

35. Типи меню.  

36. Класи для роботи з меню, панеллю швидкого вибору елементів, рядком 

стану. 

37. Стандарти доступу до баз даних. 

38. Моделі процесу створення ПЗ. Оцінка якості коду. 

39. Тестування, налагодження та статичний аналіз коду.  
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