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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Фахове вступне випробування для вступу на навчання для здобуття 

ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного 

рівня) бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, ступеня 

магістра передбачає перевірку здатності до опанування освітньої програми 

другого (магістерського) рівня вищої освіти на основі здобутих раніше 

компетентностей. 

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання 

для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» на 

основі ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) бакалавра (ступеня 

магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) розроблена фаховою 

атестаційною комісією на основі освітньо-професійної програми підготовки 

бакалаврів за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» у Національному 

транспортному університеті. 

Фахове вступне випробування проводиться у письмовій формі з 

використанням тестових технологій. 

Білет фахового вступного випробування містить 10 завдань трьох 

рівнів складності з основних профілюючих дисциплін. 

Завдання першого рівня складності (з 1-го по 6-е завдання білета 

фахового вступного випробування) передбачають вибір вступником відповіді 

на запитання із наведених у білеті трьох варіантів відповіді, з яких тільки 

один правильний.  

Завдання другого рівня складності (7-е та 8-е завдання білета фахового 

вступного випробування) передбачають надання вступником розгорнутої 

теоретичної відповіді на запитання. 

Завдання третього рівня складності (9-е та 10-е завдання білета 

фахового вступного випробування) передбачають розв’язування вступником 

задачі. 

Правильний на думку вступника варіант відповіді на завдання першого 

рівня складності вступник позначає безпосередньо на бланку білета фахового 

вступного випробування. 

Відповідь на завдання другого та третього рівнів складності вступник 

наводить на бланках письмової відповіді. 
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1. ДИСЦИПЛІНА «ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ ПРОГРАМУВАННЯ» 

 

Тема 1.ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА ЕТАПИ ОБ'ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО 

ПРОГРАМУВАННЯ 

Переваги і цілі об'єктно-орієнтованого програмування. Принцип 

абстрагування. Принцип обмеження доступу. Принцип ієрархічності. 

Основні об'єктно-орієнтовані мови програмування. Етапи розробки 

програмних систем із використанням об'єктно-орієнтованого програмування. 

Тема 2. С++. ОБ'ЄКТИ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ МІЖ ОБ'ЄКТАМИ 

Об'єктна декомпозиція і її застосування. Стан та поводження об’єктів. 

Ідентифікація об’єктів. Повідомлення-запити до об’єктів. Операції над 

об’єктами.  

Тема 3. С++. КЛАСИ ТА ІНКАПСУЛЯЦІЯ 

Клас як структурний тип даних. Методи класу. Перемінні типу класу. 

Інтерфейс класу. Реалізація класу. Приклади інтерфейсу і реалізації. 

Інкапсуляція як характеристика. Приклади інкапсуляції. Рівні доступу до 

елементів класу. 

Тема 4. С++. ОСОБЛИВОСТІ КЛАСІВ 

Визначення класу. Конструктор і деструктор. Компоненти-дані і 

компоненти-функції. Вказівник на компоненти класу. Вказівник this. Друзі 

класів. 

Тема 5. С++. УСПАДКУВАННЯ 

Поняття успадкування реалізації. Батьківський і похідний класи. 

Перевизначення методів і властивостей. Множинне успадкування. 

Успадкування для реалізації. Успадкування для відмінності. Успадкування 

для заміни типів. Ефективність успадкування. 

Тема 6. С++. ПОЛІМОРФІЗМ І ВИРТУАЛЬНІ ФУНКЦІЇ 

Поняття поліморфізму. Поліморфізм включення. Віртуальні функції. 

Абстрактні класи. Параметричний поліморфізм. Перевизначення та 

перевантаження як типи поліморфізму. Композиція класів. 

Тема 7. С++. ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ 

Перевантаження унарних операцій. Перевантаження бінарних операцій. 

Перевантаження операції виклику функції. Перевантаження операції 

присвоювання. Основні правила перевантаження операцій. 

Тема 8. С++. ДОДАТКОВІ ЗАСОБИ І ПРИЙОМИ РОЗРОБКИ КЛАСІВ 

Метакласи. Контейнерні класи. Використання ітераторів для обробки 

контейнерних класів. Делегування методів. Виняткові ситуації і винятки. 

Механізм винятків у мові. 

Тема 9. JAVA. ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ ПРОГРАМУВАННЯ  

Система типів. Особливості об’єктної моделі. Особливості спадкування 

та поліморфізму. Модифікатори доступу (інкапсуляція). Абстрактні класи, 

інтерфейси, внутрішні класи. Анотації. 

Тема 10. JAVA. ОСНОВНІ КЛАСИ 

Класи ArrayList, String, StringBuilder. Робота з датою. Суперклас  Object, 

методи equals(), hashCode(), toString(), finalize(), clone(). Правила реалізації 
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equals() і hashCode(). Інтерфейс Cloneable і його реалізація. Колекції Map, Set, 

List. 

Тема 11. JAVA. ОБРОБКА ПОМИЛОК І ВИНЯТКІВ 

Ієрархія класів винятків (Exceptions), контрольовані (checked) і 

неконтрольовані (unchecked) винятки, генерація виняткової ситуації та 

оператор throws, оголошення контрольованих винятків, ключове слово 

throws, Throws та перезавантаження методів, перехоплення винятків, обробка 

винятків, блок finally (звільнення ресурсів), створення власної ієрархії 

винятків.  

Тема 12. JAVA. СИСТЕМА ВВЕДЕННЯ-ВИВЕДЕННЯ 

Потоки введення-виведення, механізм роботи з потоками, ієрархія 

потокового введення-виведення субкласів FilterOutputStream і 

FilterInputStream, байтові потоки, символьні потоки, класи File, 

RandomAccessFile. Серіалізация і десеріалізація об'єктів: поняття, 

призначення, реалізація. 

Тема 13. JAVA. РОБОТА З БАЗАМИ ДАНИХ 

Основи побудови реляційних баз даних. Нормальні форми. Запити 

SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE. JDBC Driver, Connection, Statement, 

ResultSet, PrepareStatement. 

Тема 14. JAVA. DESKTOP-ДОДАТКИ 

Технологія JavaFX. Приклад простого додатка з GUI . Обробка подій. 

 

Орієнтовні завдання для фахового вступного випробування 

 

Завдання першого рівня складності 

1. Для чого призначені конструктори класу? 

2. Коли викликається деструктор деякого об’єкта?  

3. Який тип повертають конструктори об’єктів? 

4. Правила, що супроводжують застосування перевантажених операторів.  

5. Що таке дружня функція певного класу?  

6. Чим повинні відрізнятися різні конструктори одного класу?  

7. Які існують специфікатори доступу при загальному успадкуванні 

похідного класу до членів базового класу? 

8. Який доступ має в похідному класі метод базового класу із 

специфікатором public, якщо модифікатор успадковування відсутній?  

9. Що таке множинне успадковування?  

10. Що таке чисто віртуальна функція? 

11. Що таке абстрактний клас? 

12. Що буде, якщо функція задається як чисто віртуальна?  

13. Що є  особливістю множинного успадковування?  

14. Чи успадковуються конструктори в похідних класах? 

15. Коли викликається конструктор похідного класу?  

16. В якій послідовності викликаються деструктори при успадковуванні?  

17. Які особливості мають поняття «клас» і «об'єкт»?   
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18. Який інтерфейс надає можливість зберігати об'єкти у вигляді пари 

«ключ-значення»?  

19. Які є правильними (валідні) сигнатури конструктора класу?  

20. Що є особливостями у застосуванні JavaFX? 

 

Список рекомендованої літератури 

1. Иванова Г.С. Объектно-ориентированное программирование : учеб. 

для вузов / Г.С. Иванова, Т.Н. Ничушкина, Е.К. Пугачев. – М. : Изд-во МГТУ 

им. Н.Э. Баумана, 2001. – 320 c. 

2. Синтес А. Освой самостоятельно объектно-ориентированное 

программирование за 21 день : пер. с англ. / А. Синтес. – М. : Вильямс, 

2002. – 672 c. 

3. Дейтел Х. Как программировать на С++ : пер. с англ. / Х. Дейтел, 

П. Дейтел. – М. : БИНОМ, 2001. – 1152 c. 

4. Страуструп Б. Язык программирования С++ : пер. с англ. / 

Б. Страуструп. – СПб : Невский диалект; М. : БИНОМ, 1999. – 991 c. 

5. Эккель Б. Философия Java / Б. Эккель. – СПб : Питер, 2001. – 880 c. 

6. Климова Л.М. Си++. Практическое программирование. Решение 

типовых задач / Л.М. Климова. – М. : КУДИЦ-ОБРАЗ, 2001. – 592 c. 

7. Бадд Т. Объектно-ориентированное программирование в действии : 

пер. с англ. / Т. Бадд. – СПб : Питер, 1997. – 464 c. 

8. Скляров В.А. Язык С++ и объектно-ориентированное 

программирование / В.А. Скляров. – М. : Высшая школа, 1997. – 478 c. 

9. Подбельский В.В. Язык С++ / В.В. Подбельський. – М. : Финансы и 

статистика, 1995. – 560 c. 

10. Элиенс А. Принципы объектно-ориентированной разработки 

программ : пер. c англ. / А. Элиенс. – М. : Вильямс, 2002. – 496 c. 

11. Фридман А.Л. Основы объектно-ориентированной разработки 

программных систем / А.Л. Фридман. – М. : Финансы и статистика, 2000. – 

192 c. 

12. Эммерих В. Конструирование распределенных объектов : пер. c 

англ. / В. Эммерих. – М. : Мир, 2002. – 510 c. 

 

 

2. ДИСЦИПЛІНА «ЧИСЕЛЬНІ МЕТОДИ» 

 

Тема 1.  ЧИСЕЛЬНІ МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ НЕЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ 

Розв’язання нелінійних рівнянь графічним методом в Mathcad та Excel. 

Розв’язання рівнянь за допомогою функцій root та polyroots в Mathcad. 

Розв’язання нелінійних рівнянь за допомогою надбудови «Поиск решений» 

Excel. 

Тема 2.  ЧИСЕЛЬНІ МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ СИСТЕМ ЛІНІЙНИХ 

АЛГЕБРАЇЧНИХ РІВНЯНЬ 

Розв’язання СЛАР матричним методом в Excel (випадок m = n). 

Розв’язання СЛАР матричним методом в Excel (випадок m > n). Розв’язання 
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СЛАР матричним методом в Mathcad. Розв’язання СЛАР в Mathcad методами 

Краммера, Гауса, Зейделя (Простих ітерацій). 

Тема 3.  ЧИСЕЛЬНІ МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ ЗАДАЧ 

ДЛЯ ФУНКЦІЙ ОДНІЄЇ ЗМІННОЇ 

Розв’язання екстремальних задач для функцій однієї змінної: 1) методом 

прямого перебору; 2) методом диференціального числення; 3) методом 

половинного ділення; 4) методом золотого перетину; 5) за допомогою 

вбудованих функцій Mathcad Maximize, Minimize; 6) методом Монте-Карло. 

Тема 4.  ЧИСЕЛЬНІ МЕТОДИ НАБЛИЖЕННЯ ФУНКЦІЙ 

Побудова інтерполяційних функцій за допомогою вбудованих функцій: 

linterp; pspline, cspline, lspline разом з однією з допоміжних функцій interp, 

побудова апроксимуючих функцій (регресій) за допомогою вбудованих 

функцій: slope у парі з intercept; interp разом з допоміжною функцією regress; 

interp разом з допоміжною функцією loess; функції згладжування даних 

medsmooth, ksmooth, supsmooth; функція передбачення predict. Використання 

функцій РОСТ, ТЕНДЕНЦІЯ, ЛИНЕЙН, НАКЛОН, ОТРЕЗОК та ліній 

тренду в Excel. 

Тема 5.  ЧИСЕЛЬНЕ ДИФЕРЕНЦІЮВАННЯ 

Чисельне диференціювання в Mathcad. Чисельне диференціювання. за 

допомогою інтерполяційної формули Лагранжа 

Тема 6.  НАБЛИЖЕНЕ ОБЧИСЛЕННЯ ВИЗНАЧЕНИХ ІНТЕГРАЛІВ 

Наближене обчислення визначених інтегралів: за формулою 

прямокутників; за формулою трапецій; за формулою квадратурною 

Симпсона; за квадратурною формулою Гауса; Інтегрування функцій, що 

задані таблично. Порівняння методів. 

Тема 7.  ЧИСЕЛЬНІ МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ 

РІВНЯНЬ 

Розв’язання диференційних рівнянь 1-го порядку методом Рунге-Кутта в 

Mathcad. Розв’язання диференційних рівнянь 1-го порядку методом Рунге-

Кутта в Excel. Розв’язання диференційних рівнянь 2-го порядку методом 

Рунге-Кутта в Mathcad. Розв’язання диференційних рівнянь 2-го порядку 

методом Рунге-Кутта в Excel. Розв’язання крайових задач. 

Тема 8.  ЧИСЕЛЬНІ МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ІНТЕГРАЛЬНИХ  

РІВНЯНЬ 

Інтегральне рівняння Вольтера 1-го роду. Інтегральне рівняння Вольтера 

2-го роду. Рівняння Фредгольма 2-го роду. 

 

Орієнтовні завдання для фахового вступного випробування 

 

Завдання першого рівня складності 

1. Які види нелінійних рівнянь існують? 

2. Які етапи чисельного розв'язання нелінійних рівнянь? 

3. Яка умова відсутності кореня нелінійного рівняння f(x) = 0 на відрізку  

[a, b]? 
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4. Яка умова наявності кореня нелінійного рівняння f(x) = 0 на відрізку  

[a, b]? 

5. У чому полягає особливість функції polyroots(a) (Mathcad)? 

6. Який метод розв’язання нелінійного рівняння реалізує функція 

root(f(x),x,a,b) (Mathcad)? 

7. Які види систем лінійних алгебраїчних рівнянь існують? 

8. Які існують методи розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь? 

9. У чому полягає алгоритм розв'язання систем лінійних алгебраїчних 

рівнянь методом Крамера? 

10. У чому полягає алгоритм розв'язання систем лінійних алгебраїчних 

рівнянь методом Гауса? 

11. Які існують алгоритми знаходження екстремумів функції однієї 

змінної? 

12. Який метод знаходження екстремумів функції однієї змінної 

використовує властивість першої похідної функції? 

13. Який метод наближення функцій використовується при необхідності 

проходження функції через вузлові точки? 

14. Який метод наближення функцій реалізовано за допомогою функцій 

Mathcad slope, intercept та line? 

15. Який метод наближення функцій реалізовано за допомогою функцій 

Mathcad interp та regress? 

16. Який метод наближення функцій реалізовано за допомогою функцій 

Mathcad lspline, cspline, pspline та regress? 

17. Як побудувати сплайн-інтерполяцію функції однієї змінної засобами 

Mathcad? 

18. Які існують методи знаходження значення визначеного інтегралу? 

19. Які існують методи підвищення точності знаходження значення 

визначеного інтегралу? 

20. Які існують методи розв'язання диференціальних рівнянь? 

 

Список рекомендованої літератури 

1. Гавриленко В.В. Решение задач аппроксимации средствами Ехсеl /  

В.В. Гавриленко, Л.М. Парохненко // Компьютеры + программы. – 2002. –  

№ 12. – С. 12–17. 

2. Дьяконов В. Mathcad 8/2000 : специальный справочник / 

В. Дьяконов. – СПб : Питер, 2000. – 592 с. 

3. Кудрявцев Е.М. Mathcad 2000 Рrо / Е. М. Кудрявцев. – М. : ДМК 

Пресс, 2001. – 576 с. 

4. Плис А.И. МАТНСАD : математический практикум для 

экономистов и инженеров : учебное пособие / А.И. Плис, Н.А. Сливина. – 

М. : Финансы и статистика, 1999. – 656 с.  

5. Гавриленко В.В. Mathcad в інженерних розрахунках. Частина 1 : 

посібник для студентів інженерних спеціальностей НТУ / В.В. Гавриленко, 

К.С. Величко, К.М. Алєксєєнко. – К. : НТУ, 2004. – 127 с.  

6. Гавриленко В.В. Mathcad в інженерних розрахунках. Частина 2 : 
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посібник для студентів інженерних спеціальностей НТУ / В.В. Гавриленко, 

К.С. Величко, К.М. Алєксєєнко. – К. : НТУ, 2005. – 108 с. 

7. Таха X. Введение в исследование операций / Хэмди А. Таха. –  

6-е издание. – М. : Вильямс, 2001. – 912 с. 

8. Математика для экономистов на базе Mathcad / А.А. Черняк,  

В.А. Новиков, О.И. Мельников, А.В. Кузнецов. – СПб : БХВ-Петербург, 

2003. – 496 с. 

 

 

3. ДИСЦИПЛІНА «ДИСКРЕТНА МАТЕМАТИКА» 

 

Тема 1.  ОСНОВИ ТЕОРІЇ МНОЖИН 

Основні поняття теорії множин. Способи задання множин. Операції над 

множинами. Алгебра множин.  

Тема 2.  ВІДНОШЕННЯ 

Декартів добуток множин. Відношення. Бінарні відношення. Способи 

задання бінарних відношень. Властивості бінарних відношень. Структурна 

частина реляційної моделі даних.  

Тема 3.  МАТЕМАТИЧНА ЛОГІКА. БУЛЕВІ ФУНКЦІЇ 

Булеві змінні і функції. Способи завдання булевих функцій. Властивості 

булевих функцій. Алгебра логіки Буля. Нормальні форми булевих функцій. 

Мінімізація булевих функцій. 

Тема 4.  ОСНОВИ ТЕОРІЇ  ГРАФІВ 

Основні поняття теорії графів. Задання графу за допомогою матриці 

інцидентності. Задання графу за допомогою матриці суміжності. Операції 

над графами. Розв’язання задач пошуку маршрутів в графах. Визначення 

планарності графів. Графи та бінарні відношення. Дерева графів. 

Тема 5.  КОМБІНАТОРИКА 

Комбінаторні схеми. Рекурентні співвідношення. Твірні функції. 

Розміщення і функціональні відображення. Формули включень і виключень. 

 

Орієнтовні завдання для фахового вступного випробування 

 

Завдання третього рівня складності 

1. Визначити потужність множини і записати її елементи. 

2. Побудувати булеан множини. 

3. Виконати операції об’єднання, перетину, доповнення, різниці і 

симентичної різниці множини.  

4. Побудувати декартовий добуток множин. 

5. Побудувати граф і список елементів R (бінарне відношення R на 

множені A, що задане матрицею). 

6. Побудувати матрицю і список елементів R. (бінарне відношення R на 

множені A, що задане графом). 
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7. Побудувати фактор-множину A/R (бінарне відношення R на множині 

A, що задано списком).  

8. За заданою таблицею істинності побудувати досконалу диз’юнктивну 

нормальну форму (ДДНФ) функції f(x,y,z). 

9. За заданою таблицею істинності побудувати досконалу кон’юктивну 

нормальну форму (ДКНФ) функції f(x,y,z). 

10. Знайти номер бінарної логічної функції f(x,y), заданої таблично. 

11. Подати у ДДНФ функцію , що дорівнює 1 на заданих 

наборах. 

12. Подати ДКНФ функцію , що дорівнює 0 на заданих 

наборах. 

13. Побудувати неорієнтований граф за заданою матрицею суміжності. 

14. Побудувати матрицю інцидентності заданого графу. 

15. Комбінаторний аналіз. Розміщення, перестановки та сполучення. 

 

Список рекомендованої літератури 

1. Бардачов Ю.М. Дискретна математика / Ю.М. Бардачов, Н.А. Со-

колова, В.Є Ходаков. – К. : Вища школа, 2002. – 287 с. 

2. Борисенко О.А. Лекції з дискретної математики (множини і логіка) : 

навч. посіб. для студ. / О.А. Борисенко; Ін-т змісту та методів навчання. – 

Суми, 1999. – 144 с. 

3. Барковский В.В. Математика для економістів / В.В. Барковський,  

Н.В. Барковська. – К. : ЦУЛ, 2002. — 400 с. 

4. Кузнецов О.В. Дискретная математика для инженеров / О.В. Куз-

нецов, Г.М. Адельсон-Вельский. – М. : Энергоатомиздат, 1988. – 480 с. 

5. Нефедов В.Н. Курс дискретной математики / В.Н. Нефедов, 

В.А. Осипова. – М. : Изд-во МАИ, 1992. – 264 с. 

6. Оре О. Теория графов / О. Оре. – М. : Наука, 1968. – 352 с. 

 

 

4. ДИСЦИПЛІНА «ОРГАНІЗАЦІЯ БАЗ ДАНИХ ТА ЗНАНЬ» 

 

Тема 1. СИСТЕМИ БАЗ ДАНИХ. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ Й АРХІТЕКТУРА 

Основні поняття баз даних (БД). Вимоги до систем управління БД 

(СУБД). Архітектура БД. Функції СУБД. Історія розвитку БД. 

Тема 2. МОДЕЛІ ДАНИХ 

Поняття про моделювання даних. Ієрархічна модель даних, її переваги 

та недоліки. Мережева модель даних, її переваги та недоліки. Історія 

реляційної моделі даних.  

Тема 3. РЕЛЯЦІЙНА МОДЕЛЬ ДАНИХ 

Реляційна структура даних, її переваги та недоліки. Основні поняття 

реляційної моделі: відношення, атрибут, тип даних, кортеж, домен, ключ, 

індекс. Базові властивості відношень. Призначення та типи ключів. 

Зв’язування таблиць та типи зв’язків (зв’язки типа 1:М, М:М). Перетворення 
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ER-діаграм у реляційні схеми: перетворення множин сутностей у 

відношення, перетворення ER-зв’язків у відношення. Реляційна алгебра.  

Тема 4. ТЕОРІЯ НОРМАЛІЗАЦІЇ РЕЛЯЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ДАНИХ 

Функціональні залежності. Нормальні форми реляційних відношень. 

Нефункціональні залежності. Проектування схеми реляційної бази даних. 

Тема 5. МОВА SQL 

Історія мови SQL та огляд її можливостей. Засоби пошуку даних: 

запити до декількох відношень, розрізнення атрибутів з однаковими іменами, 

об’єднання, перетин і різниця у запиті, підзапити для обчислення скалярних 

значень, підзапити для визначення булевих значень, вирази з’єднання в SQL 

(декартів добуток, природне з’єднання, тета-з’єднання і зовнішнє з’єднання), 

використання агрегатних функцій, групування, речення HAVING. Засоби 

маніпулювання даними. Операції над схемою БД. Віртуальні таблиці та 

індекси. Транзакції. Тригери. Додаткові можливості. 

Тема 6. ПРОЕКТУВАННЯ БАЗ ДАНИХ 

Методологія проектування БД. Етапи проектування БД. ER-моде-

лювання предметної області. Елементи ER-моделі: множина сутностей, 

атрибути, зв’язки. діаграми сутностей і зв’язків. Множинність бінарних 

зв’язків. Багатосторонні зв’язки. Перетворення багатосторонніх зв’язків у 

бінарні.    

Тема 7. ЦІЛІСНІСТЬ ДАНИХ 

Поняття про обмеження цілісності даних. Декларативні обмеження 

цілісності. Динамічні обмеження цілісності. Семантичні обмеження 

цілісності. Підтримка цілісності у разі виникнення перебоїв. 

Тема 8. ЗАХИСТ БАЗ ДАНИХ  

Безпека даних. Реєстрація користувачів. Керування правами доступу. 

Обов’язкові методи захисту. Ведення журналів доступу. Обхід системи 

захисту.  

Тема 9. РОЗПОДІЛЕНІ БАЗИ ДАНИХ  

Основні означення. Логічна архітектура розподілених БД. Архітектура 

програмно-технічних засобів розподілених СУБД. Розподілене зберігання 

даних. Обчислення розподілених запитів. Обробка розподілених транзакцій. 

Тема 10. ПАРАЛЕЛЬНІ БАЗИ ДАНИХ 

Архітектура багатопроцесорних систем. Розподіл даних. Паралельна 

обробка запитів. 

Тема 11. БАЗИ ДАНИХ В ІНТЕРНЕТІ 

БД на основі XML. БД із вбудованою підтримкою XML. Мови запитів. 

Публікування БД в Інтернеті. Робота з БД через мережу Інтернет. 

Тема 12. БАЗИ ЗНАНЬ 

Моделі зображення знань: продукційна, фреймова, семантичні мережі. 

Розширення реляційної моделі даних. Нечіткі дані. Механізми виведення 

даних. 
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Орієнтовні завдання для фахового вступного випробування 

 

Завдання третього рівня складності 

Завдання третього рівня передбачають написання запитів мовою SQL 

на вибірку заданих даних відповідно до поданої у білеті предметної області 

(бази даних). 

 

Список рекомендованої літератури 

1. Пасічник В.В. Організація баз даних та знань / В.В. Пасічник,  

В.А. Резніченко. – К. : Видавнича група BHV, 2006. – 384 с. 

2. Гарсиа-Молина Г. Системы баз данных. Полный курс : пер. с англ / 

Г. Гарсиа-Молина, Дж. Ульман, Дж. Уидом. – М. : Вильямс, 2003. – 1088 с. 

3. Крёнке Д. Теория и практика построения баз данных : учебное 

пособие / Д. Крёнке. – СПб : Питер, 2003. – 800 с. 

4. Дейт К. Введение в систему баз данных / К. Дейт. – М. : Мир, 

1998. – 846 с. 

5. Прокудин Г.С. Информатика и компьютерная техника. Системы 

управления базами данных. Часть 2 : метод. указания / Г.С. Прокудин, 

Л.М. Оленина. – К. : Изд-во Европ. ун-та, 2002. – 56 с. 

6. Гавриленко В.В. СУБД: розв’язання функціональних задач на 

транспорті : навчальний посібник / В.В. Гавриленко, Є.Г. Логачов, 

Л.М. Струневич. – К. : НТУ, 2007. – 154 с. 

 

 

5. ДИСЦИПЛІНА «КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ» 

 

Тема 1. КОМП'ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ, ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ВИДИ 

Поняття комп’ютерної мережі, її функції. Історія виникнення та 

еволюція комп’ютерних мереж. Архітектура та основні складові компоненти 

комп’ютерної мережі. Класифікація комп’ютерних мереж: за архітектурою, 

за топологією, за областю дії, за мережними операційними системами, за 

протоколами, за способом адміністрування. Види мереж: персональні, 

локальні, міські, кампусні та корпоративні мережі. Глобальна мережа. 

Однорангова комп’ютерна мережа. Спосіб  організації комп’ютерної мережі 

за технологією «клієнт-сервер».    

Тема 2. ТОПОЛОГІЯ КОМП'ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ 

Мережна топологія. Багатозначність поняття топології. Типи мережних 

топологій. Базові топології комп'ютерних мереж. Топологія комп’ютерної 

мережі типу «Зірка», Поняття «активна зірка» і «пасивна зірка». 

Шиноподібна топологія комп’ютерних мереж. Топологія типу «Кільце». 

Ієрархічний тип топології. Повнозв’язна топологія. Комбіновані топології 

комп’ютерних мереж: приклади. Розгалужені мережні топології. Логічна та 

фізична структуризація комп’ютерної мережі. Визначення фізичної і логічної 

топології. Логічна організація мережі, її співвідношення до фізичної 
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топології мережі. Приклади логічної шини та логічного кільця. Приклади 

використання різних топологій. 

Тема 3. СИСТЕМИ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ КОМП'ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ 

(ФІЗИЧНИЙ РІВЕНЬ) 

Передавальне середовище комп’ютерних мереж. Основні концепції 

побудови кабельної системи в ЛОМ. Визначення СКС. Типи кабелів, їх 

конструкція, характеристики та способи функціонування. Виті пари 

провідників. Коаксіальний кабель. Оптоволоконні середовища. Різновиди 

оптоволоконного кабелю.  

Тема 4. МЕТОДИ ДОСТУПУ В ЛОКАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ 

Поняття метода доступу. Детерміновані методи доступу. Множинний 

доступ з передачею повноважень (метод маркерного доступу). Алгоритм 

маркерного доступу. Мережі випадкового доступу (метод множинного 

доступу). Алгоритм методу випадкового доступу. Методи доступу в мережах 

з шинною топологією. Множинний доступ з контролем несучої частоти і 

запобіганням колізій (CSMA/CA). Недетерміновані методи доступу. 

Множинний доступ з контролем несучої частоти і виявленням колізій 

(CSMA/CD). Методи доступу в кільцевих локальних мережах. Метод 

тактованого доступу. Метод маркерного доступу. Переваги і недоліки 

кожного методу доступу. Основна відмінність маркерного доступу в 

кільцевій мережі від маркерного доступу в мережі з шинною топологією. 

Тема 5. МЕТОДИ КОМУТАЦІЇ В КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖАХ 

Комутація каналів. Мережі з комутацією каналів. Технології комутації 

каналів: PSTN, ISDN, DSL, виділенні лінії, DDS, T-носії, Switched 56. 

Характеристика та різновиди кожної з наведених технологій. Переваги та 

недоліки мереж комутації каналів. Комутація пакетів. Мережі з комутацією 

пакетів. Технології передачі пакетів: X.25, Frame Relay, ATM. Переваги і 

недоліки мереж комутації пакетів. Комутація повідомлень. Алгоритм 

передачі інформації в мережах комутації повідомлень. Дейтаграмний спосіб 

передачі: процедура передачі пакетів. Переваги та недоліки дейтаграмного 

способу передачі пакетів у комп’ютерних мережах. Технологія MPLS: 

принципи комутації по мітках. Таблиці та правила комутації. Основні 

функції MPLS. 

Тема 6. АПАРАТНІ ЗАСОБИ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ 

Основні типи мережних пристроїв. Прості з’єднувальні пристрої: 

рознімачі BNC, RJ, термінатори, комунікаційні панелі, пасивні 

концентратори. Складні з’єднувальні пристрої: повторювачі, активні та 

інтелектуальні концентратори, трансивери, мережні адаптери. Пристрої 

сегментації і побудови підмереж: мости (транслюючі або інкапсулюючі), 

«прозорі» мости, віддалені мости, маршрутизатори, мости-маршрутизатори, 

комутатори, шлюзи і брандмауери. 
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Тема 7. ПОНЯТТЯ «ВІДКРИТА СИСТЕМА» І ПРОБЛЕМИ 

СТАНДАРТИЗАЦІЇ 

Багаторівневий підхід. Протокол. Інтерфейс. Стек протоколів. Еталона 

модель взаємодії відкритих систем OSI. Структура моделі OSI. Призначення 

й основні функції кожного з рівнів еталонної моделі OSI. Фізичний рівень. 

Канальний рівень. Мережевий рівень. Транспортний рівень. Сеансовий 

рівень. Представницький рівень. Прикладний рівень. Поняття «відкрита 

система». Модульність і стандартизація. Джерела стандартів. Стандартні 

стеки комунікаційних протоколів. Стандартизація комунікаційних 

протоколів. Стек OSI. Стек TCP/IP. Стек IPX/SPX. Стек NetBIOS/SMB. 

Тема 8. БАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЛОКАЛЬНИХ МЕРЕЖ 

Протоколи і стандарти локальних мереж. Загальна характеристика 

протоколів локальних мереж. Структура стандартів IEEE 802.x. Протокол 

LLC рівня керування логічним каналом (IEEE 802.2). Три типи процедур 

рівня LLC. Структура кадрів LLC. Технологія Ethernet (стандарт IEEE 802.3). 

Метод доступу CSMA/CD. Максимальна продуктивність мережі Ethernet. 

Формати кадрів технології Ethernet. Специфікації фізичного середовища 

Ethernet: 10BASE5, 10BASE2, 10BASE-T, 10BASE-F. Способи об’єднання 

сегментів мережі Ethernet. Технологія Token Ring (стандарт IEEE 802.5). 

Основні характеристики технології. Маркерний метод доступу до 

поділюваного середовища. Формати кадрів Token Ring. Фізичний рівень 

технології Token Ring. Технологія FDDI. Основні характеристики технології. 

Особливості методу доступу FDDI. Відмовостійкість технології FDDI. 

Фізичний рівень технології FDDI. Порівняння FDDI с технологіями Ethernet і 

Token Ring. Fast Ethernet і 100VG-AnyLAN як розвиток технології Ethernet. 

Фізичний рівень технології Fast Ethernet. Правила побудови сегментів Fast 

Ethernet при використанні повторювачів. Особливості технології 100VG-

AnyLAN. Високошвидкісна технологія Gigabit Ethernet. Загальна 

характеристика стандарту. Засіб забезпечення діаметра мережі в 200 м на 

поділюваному середовищі. Специфікації фізичного середовища стандарту 

IEEE 802.3z. Gigabit Ethernet на витій парі категорії 5. 

Тема 9. ТЕХНОЛОГІЯ АТМ 

Мережа з асинхронним режимом передачі. Основні причини розробки 

технології АТМ. Комп’ютерна мережа АТМ. Основні фізичні компоненти 

мереж АТМ: кінцева станція, комутатори АТМ, граничні пристрої, канали 

зв’язку. Рівні АТМ. Віртуальні з’єднання в мережах АТМ: віртуальні канали 

(VCC) і віртуальні шляхи (VP). Комутація в мережі АТМ. Функції 

комутаторів мережі АТМ. Типи комутаторів. Безпека в мережі АТМ.  

Тема 10. БЕЗПРОВІДНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

Історія безпровідних технологій. Способи передачі даних у 

безпровідних мережах. Основні принципи роботи й особливості 

безпровідних технологій. Радіочастотна технологія (RF). Інфрачервона 

технологія (IrDA). Основні компоненти, що застосовуються для бездротового 

прийому і передачі даних. Особливості бездротової технології передачі 

даних. Бездротове підключення мобільних абонентських систем до локальної 
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мережі. Пункт доступу (АР). Радіус дії АР. Роумінг між пунктами доступу. 

Огляд стандартів групи IEEE 802.11і апаратних засобів. Технологія 

бездротових LAN для об’єднання офісів або підприємств. WLAN стандарту 

802.11(Wi-Fi) a, b, g, мережі стандарту 802.16 (WiMAX), призначення даних 

технологій. Оцінка переваг та недоліків технологій бездротового зв’язку 

WiMAX та WiFi. Структура та принципи функціонування радіоінтерфейсу 

Bluetooth. Взаємозв’язок та область застосування різноманітних сучасних 

безпровідних технологій. Безпровідні технології нашого часу. 

Тема 11. АРХІТЕКТУРА МЕРЕЖЕВИХ ОПЕРАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

Основи організації мережевих операційних систем. Склад мережевої 

операційної системи. Основні вимоги, що висуваються до мережевих 

операційних систем. Однорангові операційні системи і операційні системи 

мереж з виділеним сервером. Адміністрування та управління мережею. 

Операційна система NetWare 4.x/5.x. Хронологія розвитку ОС Novell 

NetWare. Служба каталогів NetWare – NDS, що відповідає рекомендації 

Х.500. Основні властивості служби каталогів NDS: розподільність, 

реплікативність, прозорість, глобальність. Дерево каталогів NDS. Операційна 

система UNIX. Загальна характеристика ОС UNIX. Її мережеві можливості. 

Структура операційної системи UNIX. Взаємодія з ядром. Файлова система 

UNIX. Процеси в операційній системі UNIX. Користувачі системи. 

Стандартні користувачі і групи. Операційні системи сімейства Windows 

(Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows 

Vista, Windows Server 2008, Windows 7). Принципи побудови та узагальнена 

структура ОС Windows. Системний рівень. Компоненти системного рівня. 

Домен, як основна одиниця адміністрування і забезпечення безпеки в ОС 

Windows.  

Тема 12. МЕРЕЖЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ INTERNET І INTRANET 

Архітектура Internet. Стандарти Internet. Міжмережний зв’язок та 

Internet-технології. Адресація у мережі Інтернет. Маршрутизація у мережі 

Інтернет. Порівняння маршрутизаторів різного рівня якості. Комутуючий 

маршрутизатор (dial-up router). ISDN-підключення. Виділені лінії (leased 

line). Технологія frame relay. Провайдери послуг Internet. Прямі провайдери. 

Інтерактивні служби (Online Services). Стандартні способи підключення до 

Internet. Ієрархія протоколів мережі Internet. Основні сервіси мережі Інтернет. 

Визначення та особливості Intranet. Основи побудови Intranet.  Стандартні 

служби Intranet. Web-браузери Intranet. Операційні системи для Intranet. 

Додатки для Intranet. Задачі супроводження і діагностики Intranet. 

Оптимізація продуктивності Intranet. Стандартні підходи до захисту 

інформації в Intranet: контроль доступу, розширення парольного захисту, 

шифрування, використання брандмауерів. Вимоги до апаратного 

забезпечення для Intranet. 

Тема 13. АДРЕСАЦІЯ ТА МАРШРУТИЗАЦІЯ В IP-МЕРЕЖАХ 

Адресація в IP-мережах. Класи IP-адрес. Типи адрес: апаратні адреси, 

символьні імена, числові складові адреси. Централізовані та розподілені 

засоби встановлення відповідності між адресами різних типів. Безкласова 
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адресація. Автоматичне виділення адрес. Створення підмереж. Маска 

підмереж. Переваги створення підмереж. Протоколи міжмережевої взаємодії. 

Маршрутизація в IP-мережах. Класифікація протоколів маршрутизації. 

Додаткові функції маршрутизаторів IP-мереж. 

Тема 14. БЕЗПЕКА ДАНИХ ТА ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ В 

КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖАХ. ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ ШЛЯХОМ 

АДМІНІСТРУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ 

Основні поняття комп’ютерної безпеки. Рівні захисту інформації: 

вбудовані засоби захисту – програмно-системні (паролі, права доступу та ін.); 

фізичні засоби захисту – замки, двері, охорона, сигналізація тощо; 

адміністративний контроль. Захист мережі від несанкціонованого доступу з 

використанням брандмауерів та серверів-посередників (proxy-серверів). 

 

Орієнтовні завдання для фахового вступного випробування 

Завдання другого рівня складності 

1. Концепція побудови та функціонування комп’ютерних мереж.  

2. Архітектура та основні складові компоненти комп’ютерної мережі.  

3. Класифікація комп’ютерних мереж. Критерії класифікації.  

4. Однорангові (однорівневі) й ієрархічні (багаторівневі) мережі.  

5. Мережна топологія. Багатозначність поняття топології. Базові топології 

комп'ютерних мереж 

6. Логічна та фізична структуризація комп’ютерної мережі. Причини 

структуризації.  

7. Передавальне середовище локальних мереж (фізичний рівень).  

8. Методи доступу до середовища передавання. Випадкові (конкурентні), 

детерміновані.  

9. Узагальнена задача комутації. Типи комутації. Операції 

мультиплексування/демультиплексування.  

10. Комутація каналів. Мережі з комутацією каналів. Технології комутації 

каналів.  

11. Дейтаграмний спосіб передачі даних. Процедура передачі пакетів. 

Особливості дейтаграмного способу передачі пакетів. 

12. Протоколи локальних мереж. Стандарти серії IEEE 802.х.  

13. Технологія MPLS: принципи комутації по мітках. Таблиці та правила 

комутації. Основні функції MPLS.  

14. Віртуальні приватні мережі (VPN).  

15. Принципи взаємодії відкритих систем. Багаторівневий підхід. Еталона 

модель взаємодії відкритих систем OSI. Структура моделі OSI.  

16. Безпровідні локальні мережі: IEEE 802.11., IEEE 802.16. (LAN), 

Bluetooth (PAN).  

17. Основні стандарти безпровідних мереж Wlan (WiFi) та WiMAX та їх 

порівняння. 

18.  Корпоративні мережі. Призначення, структура, основні функції.  

19. Міжмережеві протоколи. Стандартизація комунікаційних протоколів. 

Найпоширеніші стеки комунікаційних протоколів.  
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20. Високошвидкісні локальні мережі. Мережі FDDI і 100VG-AnyLAN. 

21. Організація кільцевих мереж. Мережа Token Ring.  

22. Швидкісні мережі Ethernet: Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10G Ethernet, 

40G Ethernet і 100G Ethernet.  

23. Основні причини розробки технології АТМ. Комп’ютерна мережа 

АТМ.  

24. Система IP-адресації. Класи IP-адрес. Типи адрес в мережі. 

25. Доменна система імен DNS. Ієрархічна структура системи DNS.  

26. Апаратні засоби комп’ютерних мереж.  

27. Багаторівнева модель OSI. Модель TCP/IP. Співвідношення рівнів 

моделей OSI і TCP/IP.  

28. Відповідність стеків комунікаційних протоколів моделі OSI.  

29. Склад мережевої операційної системи. Узагальнена структура 

мережевих операційних систем. 

30. Глобальна комп’ютерна мережа (WAN). Сервіси. Система адрес у 

мережі Internet.  
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6. ДИСЦИПЛІНА «МЕТОДИ ТА СИСТЕМИ ШТУЧНОГО 

ІНТЕЛЕКТУ» 

 

Тема 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАЧЕННЯ 

Поняття штучного інтелекту. Поняття інтелектуальної системи (ІС) та 

інтелектуальної задачі. Роль евристик. 

Тема 2. ІСТОРІЯ СИСТЕМ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ (СШІ) 

Основні етапи розвитку штучного інтелекту. Тест А.Тьюринга. 

Проблеми штучного інтелекту. Сучасні проекти штучного інтелекту. 

Системи розпізнавання мови та відео. 

Тема 3. МАШИННЕ НАВЧАННЯ ТА НЕЙРОННІ МЕРЕЖІ 

Способи подання інтелектуальної задачі, їхні переваги та недоліки. 

Визначення та приклади машинного навчання; контрольоване навчання; 

автономне навчання нейронних мереж. 

Тема 4. ПОШУК РІШЕНЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ЗАДАЧІ 

Пошук рішень інтелектуальної задачі у просторі станів. Методи сліпого 

та евристичного пошуку. Методи пошуку рішень інтелектуальної задачі у 

разі зведення задач до сукупності підзадач. 

Тема 5. ПРЕДСТАВЛЕННЯ ЗНАНЬ У СШІ 

Знання та моделі представлення знань у СШІ. Огляд принципів логіки 

висловлювань і логіки предикатів. Види логічного висновку. 

Тема 6. ПРОДУКЦІЙНІ МОДЕЛІ 

Продукційні моделі представлення знань. Управління пошуком рішень у 

продукційних системах. 

Тема 7. ВИРІШУВАЧІ ПРОБЛЕМ, ЗАСНОВАНІ НА ЗНАННЯХ 

Семантичні мережі (СМ): основні поняття, типи, способи опису та 

логічні висновки на СМ.  

Тема 8. ФРЕЙМИ 

Фрейми: основні поняття, структура фрейму. Фреймові системи 

Тема 9. ЕКСПЕРТНІ СИСТЕМИ 

Експертні системи (ЕС): призначення та принципи побудови; 

узагальнена архітектура; класи задач, які вирішуються за допомогою ЕС.  

 

Тема 10. РОЗРОБКА ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМ 

Розробка ЕС: етапи розробки, придбання знань, пошук та пояснення 

рішень. Інженерія знань. 

Тема 11. НЕЧІТКЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ 

Нечіткі множини, принципи побудови інформаційних систем на основі 

нечіткого логічного висновку. 
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Тема 12. ІНТЕГРАЦІЯ ЗНАНЬ У РОЗПОДІЛЕНИХ ІС 

Онтологічний підхід до представлення та інтеграції знань у 

розподілених інформаційних середовищах типу Інтернет. Нейронне 

програмування діалогових систем. 

 

Орієнтовні завдання для фахового вступного випробування 

 

Завдання другого рівня складності 

1. Інтелектуальний інтерфейс інформаційної системи. 

2. Поняття штучний інтелект: історія розвитку штучного інтелекту, 

«алгоритм», «система штучного інтелекту», «властивості системи», 

«предикат», «атрибут». 

3. Напрямок нейрокібернетики та кібернетики чорного ящика. 

4. Тест А. Тьюрінга, сучасні інтелектуальні системи розпізнавання голосу 

та відео. 

5. Експертні системи: структура, принцип дії, класифікація. 

6. Моделі представлення знань у системах штучного інтелекту. 

7. Висновок, заснований на знаннях. 

8. Нейромережні самонавчальні системи управління. 

9. Штучний нейрон Мак-Каллока-Піттса. 

10. Принцип роботи біологічного нейрона і спосіб передачі сигналів між 

нейронами. 

11. Класифікація нейронних мереж та їх властивості. 

12. Принцип дії та особливості застосування алгоритму навчання 

нейромереж Back Propagation of Error. 

13. Модель штучного нейрона. Проблема лінійної роздільності.  

14. Види функцій активації нейрона (формули). 

15. Властивості сигмоїдної функції активації нейронів. 

16.  Визначення кількості нейронів прихованого шару двошарової 

нейромережі (формули). 

17. Контрольоване та неконтрольоване навчання нейромереж. Помилка 

навчання (формула). 

18. Програмні засоби створення систем штучного інтелекту. 

19. Моделі знань на основі продукційних правил. 

20. Моделі знань на основі фреймів. 

21. Моделі знань на основі семантичних мереж. 

22. Моделі знань на основі нечіткої логіки . 

23. Моделі знань на основі нейронних мереж. 

24. Структурна схема та принцип навчання багатошарового персептрона. 

Приклади рішення задач із використанням багатошарового 

персептрона.  

25. Сутність алгоритму зворотного поширення помилки. 

26. Дельта-правило Уідроу-Хоффа. 

27. Методика створення моделі нейромережі у системі BrainMaker Pro. 
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28. Методика створення моделі нейромережі у системі STATISTICA 

NeuralNetworks. 

29. Експертні системи, що засновані на основі математичного апарату 

нечіткої логіки. 

30. Алгоритм функціонування нечіткої експертної системи в програмі 

CubiCalc. 
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КРИТЕРІЇ 

оцінювання підготовленості вступників на фаховому вступному 

випробуванні для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра  

за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки»  

(освітня програма «Комп’ютерні науки») 

 

 

Структура оцінки фахового вступного випробування 

Оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 

200 балів) складається із суми балів, виставлених фаховою атестаційною 

комісією в результаті перевірки письмової роботи вступника, виконаної ним 

на фаховому вступному випробуванні, за відповіді вступника на кожне з 

10 запитань білета фахового вступного випробування. 

 

Порядок оцінювання підготовленості вступників 

Оцінка фахового вступного випробування визначається у такому 

порядку: 

1) виставляють бали за відповіді на кожне завдання білета фахового 

вступного випробування виходячи із наведених нижче критеріїв оцінювання 

відповідей;  

2) обчислюють оцінку фахового вступного випробування за формулою: 

 
=

+=
10

1

100

i
i

БO , 

де Бі – кількість балів за відповідь на і-е завдання. 

 

Відповіді у чернетці не перевіряються та до уваги не беруться. 

 

Критерії оцінювання відповідей на завдання  

Відповідь на кожне завдання першого рівня складності (завдання з 1-го 

по 6-е, які передбачають вибір вступником відповіді із наведених у білеті 

трьох варіантів відповіді, із яких тільки один правильний) може бути оцінена 

у 5 балів (якщо вибрано правильну відповідь) або 0 балів (якщо вибрано 
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неправильну відповідь із запропонованих у білеті варіантів відповіді, або 

вибрано більше одного варіанта відповіді, або відповідь не надано). 

 
Відповідь на кожне завдання другого рівня складності (завдання 7-е та  

8-е, які передбачають надання вступником розгорнутої теоретичної відповіді) 
може бути оцінена балами від 0 до 15. 

 
Відповідь на завдання другого рівня складності оцінюють виходячи із 

наведених у таблиці характеристик відповіді. 

 

Кількість 

балів 
Характеристика відповіді 

13–15 Повна, наведена у логічно правильній послідовності відповідь, 

яка свідчить про всебічні, систематизовані та глибокі знання 

матеріалу навчальної дисципліни; демонструє здатність 

вступника вільно оперувати здобутими знаннями: 

диференціювати та інтегрувати їх, відтворювати та 

аналізувати отриману інформацію, робити обґрунтовані 

висновки та узагальнення, виявляти й відстоювати власну 

позицію, переконливо висловлювати думку та чітко 

формулювати відповідь. 

Як правило, таку оцінку отримує вступник, який виконав 

завдання не менше ніж на 90 %.  

Відповідь оцінюють у 15 балів тільки за умови надання 

вичерпної відповіді при виконанні завдання. 

9–12 Досить повна, без суттєвих неточностей, наведена у логічно 

правильній послідовності відповідь, яка свідчить про 

ґрунтовні та систематизовані знання матеріалу навчальної 

дисципліни; демонструє здатність вступника впевнено 

оперувати здобутими знаннями: відтворювати та аналізувати 

отриману інформацію, пояснювати основні закономірності, 

робити висновки, чітко висловлювати думку та формулювати 

відповідь. 

Як правило, таку оцінку отримує вступник, який виконав 

завдання на 70–90 %. 

5–8 Не зовсім повна, із неточностями та окремими незначними 

помилками, наведена в основному у правильній послідовності 

відповідь, яка свідчить про задовільні знання матеріалу 

навчальної дисципліни, демонструє здатність вступника 

відтворювати основний матеріал навчальної дисципліни 

відповідно до поставленого завдання.  

Як правило, таку оцінку отримує вступник, який виконав 

завдання на 50–70 %. 
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1–4 Фрагментарна, із суттєвими неточностями та принциповими 

помилками відповідь, яка свідчить про неповноту знань 

основного матеріалу навчальної дисципліни, демонструє 

наявність у вступника утруднень при відтворенні інформації 

відповідно до поставленого завдання.  

Як правило, таку оцінку отримує вступник, який виконав 

завдання менше ніж на 50 %. 

0 Відповідь не надано або надана відповідь не відповідає 

поставленому завданню. 

 

Відповідь на завдання третього рівня складності (завдання 9-е та 10-е, 

які передбачають розв’язування вступником задачі) може бути оцінена 

балами від 0 до 20. 

Розв’язування задачі оцінюють виходячи із наведених у таблиці 

характеристик розв’язування. 

 

Кількість 

балів 
Характеристика розв’язування 

17–20 Наведено повну, логічно правильну послідовність кроків 

розв’язування. 

Обґрунтовано всі ключові моменти розв’язування.  

Наведено всі необхідні формули з поясненнями всіх умовних 

позначень. 

Наведено рисунки, якщо це необхідно для обґрунтування або 

ілюстрації розв’язування, з поясненнями елементів рисунків. 

Всі обчислення та перетворення виконано без помилок. 

Отримано та наведено правильну відповідь. 

Розв’язування свідчить, що вступник глибоко засвоїв 

теоретичні положення навчальної дисципліни та здатний 

практично їх застосовувати, творчо виконуючи стандартні 

завдання, передбачені освітньо-професійною програмою 

підготовки бакалавра.  

Розв’язування оцінюють у 20 балів тільки за умови надання 

вичерпного обґрунтування всіх ключових моментів 

розв’язування, належного оформлення формул та обчислень 

(наведення числових підстановок, пояснення значень символів 

і числових коефіцієнтів у необхідній послідовності, наявність 

розмірності всіх величин тощо), належного оформлення 

рисунків (зокрема наведення назв рисунків та пояснень у 

необхідній послідовності).  

13–16 Наведено логічно правильну послідовність кроків 

розв’язування. 

Деякі з ключових моментів розв’язування обґрунтовано 

недостатньо.  
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Наведено необхідні формули з поясненнями умовних 

позначень (можлива відсутність пояснення окремих умовних 

позначень).  

Наведено рисунки, якщо це необхідно для обґрунтування або 

ілюстрації розв’язування, з поясненнями елементів рисунків 

(можливі деякі неточності у виконанні рисунків та/або 

відсутність пояснень окремих елементів рисунків).  

Можливі 1–2 не грубі помилки або описки в обчисленнях, 

перетвореннях, що не впливають на правильність подальшого 

ходу розв’язування. 

Отримано та наведено правильну відповідь. 

Розв’язування свідчить, що вступник достатньо засвоїв 

теоретичні положення навчальної дисципліни та здатний 

практично їх застосовувати, впевнено виконуючи стандартні 

завдання, передбачені освітньо-професійною програмою 

підготовки бакалавра. 

9–12 Наведено правильну послідовність кроків розв’язування.  

Ключові моменти розв’язування обґрунтовано недостатньо.  

Наведено формули, але пояснено не всі умовні позначення.  

Наведено рисунки, якщо це необхідно для обґрунтування або 

ілюстрації розв’язування, але у них наявні неточності та/або 

пояснено не всі елементи рисунків.  

Можливі 1–2 помилки в обчисленнях або перетвореннях, що 

впливають на правильність подальшого ходу розв’язування. 

Отримана відповідь може бути неправильною через помилки в 

обчисленнях. 

Розв’язування свідчить, що вступник задовільно засвоїв 

теоретичні положення навчальної дисципліни та в цілому 

здатний практично їх застосовувати, виконуючи стандартні 

завдання, передбачені освітньо-професійною програмою 

підготовки бакалавра. 

5–8 У правильній послідовності ходу розв’язування немає деяких 

кроків розв’язування.  

Ключові моменти розв’язування не обґрунтовано.  

Наведено формули без пояснення умовних позначень, можливі 

1–2 описки у формулах. 

Наведено рисунки, якщо це необхідно для обґрунтування або 

ілюстрації розв’язування, але з неточностями та без пояснення 

елементів рисунків.  

Допущено помилки в обчисленнях або перетвореннях, що 

впливають на правильність подальшого ходу розв’язування. 

Отримана відповідь може бути неправильною / задача може 

бути розв’язана не повністю. 

Розв’язування свідчить, що вступник задовільно засвоїв 

теоретичні положення навчальної дисципліни та здатний 
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практично їх застосовувати, виконуючи стандартні завдання, 

передбачені освітньо-професійною програмою підготовки 

бакалавра, лише за наявності зразка. 

1–4 Наведено лише деякі кроки розв’язування. 

Ключові моменти розв’язування не обґрунтовано.  

Наведено не всі формули та рисунки, відсутні пояснення 

умовних позначень у формулах та пояснення елементів 

рисунків, у наведених формулах наявні описки, у рисунках – 

неточності. 

Задача розв’язана не повністю. 

Розв’язування свідчить про наявність у вступника 

фрагментарних знань теоретичних положень навчальної 

дисципліни, демонструє наявність суттєвих утруднень при 

виконанні стандартних завдань, передбачених освітньо-

професійною програмою підготовки бакалавра. 

0 Вступник не приступив до розв’язування задачі / надано 

правильну відповідь без наведення розв’язування / наведене 

розв’язання не відповідає умові задачі. 

 
 

Оцінка фахового вступного випробування від 100 до 119 балів 
вважається незадовільною. 

 

 

 

Голова фахової  

атестаційної комісії 

д-р фіз.-мат. наук, професор                                                 В.В. Гавриленко 
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ДОДАТОК А 

ФОРМА БІЛЕТА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

ФАХОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ 

 

Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки» 

Освітня програма «Комп’ютерні науки» 
 

Ступінь магістра 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Голова Приймальної         Голова фахової 

комісії           атестаційної комісії 

 

Білет № ___ 

Завдання І рівня складності 

 

Запитання та варіанти відповідей 

Позначення 
вступником 

вибраної 
відповіді 

1. Текст запитання 

а) варіант відповіді  

б) варіант відповіді  

в) варіант відповіді  

2. Текст запитання 

а) варіант відповіді  

б) варіант відповіді  

в) варіант відповіді  

3. Текст запитання 

а) варіант відповіді  

б) варіант відповіді  

в) варіант відповіді  

4. Текст запитання 

а) варіант відповіді  

б) варіант відповіді  

в) варіант відповіді  

5. Текст запитання 

а) варіант відповіді  

б) варіант відповіді  

в) варіант відповіді  
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6. Текст запитання 

а) варіант відповіді  

б) варіант відповіді  

в) варіант відповіді  

 

Завдання ІІ рівня складності 

 

7. Текст запитання 

 

8. Текст запитання 

 

Завдання ІІІ рівня складності 

 

9. Умова задачі 

 

10. Умова задачі 

 

 

 

Затверджено на засіданні Вченої Ради факультету транспортних та 

інформаційних технологій __ березня 2021 року, протокол № __. 

 

 


