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РОЗДІЛИ ПРОГРАМИ 

фахового вступного випробування 
для здобуття ступеня магістра на основі освітньо-кваліфікаційного  

рівня бакалавр 
 

1 Перелік дисциплін, що виносяться на екзамен та їх основний зміст 

 

1.1 Основи програмування та алгоритмічні мови  

 
1. Етапи рішення задач на ЭОМ. [1-3] 
2. Метод рішення. Визначення, способи запису, класифікація. [2-5] 
3. Поняття алгоритму. Загальні прийоми рішення задач. [1-3] 
4. Поняття структури даних. Класифікація структур даних в 

програмуванні. [1-3] 
5. Поняття типу даних. Базові типи даних. [1] 
6. Базові оператори алгоритмів та програм. [2-5] 
7. Рядки и символи в програмуванні. Операції з рядками. [2] 
8. Структура даних типу файл. Організація роботи с файлами в різних 

мовах програмування. [2-5] 
9. Структурування програми за допомогою підпрограм. Визначення 

підпрограм, формат запису, механізм виклику. Формальні та фактичні 
параметри. [1-3] 

10. Локальні та глобальні ідентифікатори. Правила локалізації 
ідентифікаторів. [1-3] 

11. Поняття рекурсії. Реалізація рекурсивних алгоритмів. Пряма та 
непряма рекурсія. [2-5] 

12. Динамічні структури даних. [3-4] 
13. Реалізація алгоритмів обробки послідовностей, масивів, рядків, 

файлів та динамічних структур даних. [1-3] 
 

Література 

 
1. Окулов С.М. Основы программирования. – М.: ЮНИМЕДИАСТАЙЛ, 

2002. – 424 с. 
2. Хохлов Д.Г. Программирование на языке высокого уровня. Часть 1. 

Основы программирования: Учебник - Казань: КГТУ-КАИ, Кафедра 
АСОИУ, 2005. - 247 с. 

3. Кнут Д. Искусство программирования для ЭВМ.Т1. Основные 
алгоритмы. М.: Мир, 1978. 

4. Липпман С. Б. Основы программирования на C++: Пер. с англ. — М.: 
Вильямс, 2002. — 256 с. 

5. Страуструп Б. Язык программирования C++: Пер. с англ. — 3-е спец. 
изд. — М.: Бином, 2003. — 1104 с. 

 



 
1.2 Об’єктно-орієнтоване програмування  

 
1. Класи: об’ява класів, базові класи, абстрактні класи, поліморфні 

класи. [1-5] 
2. Перевантаження функцій, конструкторів, операторів. [2-5] 
3. Дружні функції. [3-5] 
4. Доступ до членів класу. Специфікатори доступу. [1-3] 
5. Механізми успадкування. [4-5] 
6. Поліморфізм. [1-5] 
7. Узагальнені класи, функції. Шаблони. [1-5] 
8. Об’єкти бібліотеки STL. [1-5] 

 
Література 

 
1. Иванова Г.С., Ничушкина Т.Н., Пугачев Е.К. Объектно-

ориентированное программирование: Учеб. для вузов/ Под. Ред. Г.С. 
Ивановой. — М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2001. — 320 с. 

2. Буч Г. Обьектно-ориентированное проектирование с примерами 
применения : Пер. с англ.. - Киев;М., 1992. - 519с. : ил. 

3. Буч Г. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с 
примерами приложений на С++: пер. с англ. М.: Бином, СПб.: Невский 
диалект, 1998. 

4. Грэхем И. Объектно-ориентированные методы: Принципы и практика: 
пер. с англ. Изд. 3-е. — М: Вильямс, 2004. — 880 с. 

5. Элиенс А. Принципы объектно-ориентированной разработки программ. 
— М.: Вильямс, 2002. — 496 с. 

6. Пол И. Объектно-ориентированное программирование с 
использованием С++ : Пер. с англ.. - Киев, 1995. - 480 с. 

 

 
1.3 Організація баз даних і знань  

1. Система баз даних. Призначення. Основні характеристики. [1-5] 
2. Типи СУБД. [1-5] 
3. Поняття СУБД. [1-5] 
4. Реляційна система управління базами даних. [3-4] 
5. Моделі даних. [1-3] 
6. Мова SQL (основні поняття). [5] 
7. Потенційні ключі. Визначення. Призначення. [2-5] 
8. Зовнішні ключі. Правила зовнішніх ключів. [2-5] 
9. Null-значення. Особливості використання. [2-5] 
10. Реляційна алгебра. Призначення і вживання. [1-3] 
11. Реляційні операції. [1-3] 
12. Нормальні форми. Основні поняття і призначення. [1-3] 



13. Способи відображення знань. [1-3] 
14. Експертні системи. [1-3] 

 
 

Література 

 
1. Карпова Т. Базы данных: модели, разработка, реализация. – СПб.: 

Питер, 2001. – 304 с. 
2. Мейер Д. Теория реляционных баз данных. – М.: Мир, 1987. – 608 

с. 
3. Гарсиа-Молина Гектор, Ульман Джеффри Д., Уидом Дженифер. 

Системы баз данных: Полный курс/Пер. с англ. – М.: Издательский 
дом «Вильямс», 2003. – 1088 с. 

4. Ульман Дж., Уидом Дж. Введение в системы баз данных/Пер. с 
англ. – М.: Издательство «Лори», 2000. – 374 с. 

5. Плю Рональд Р., Стефенс Райан К. Освой самостоятельно SQL за 
24 часа/Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2000. – 352 
с. 

 
1.4 Логіка в системах штучного інтелекту  

 
1. Алгебра висловлювань. Операції. Таблиці істинності. Нормальні 

форми. [1-2] 
2. Аналіз виконуваності висловлювань. Протиріччя. Тавтології. 

Алгоритм Квайна. Алгоритм Девіса-Патнема. Принцип резолюції. [1-3] 
3. Числення висловлювань. Його побудова, формули, аксіоми, 

вивідність, теореми. Метатеорема дедукції. Вивід важливих логічних законів. 
[2-5] 

4. Повнота та несуперечливість числення висловлювань. Поняття 
про метатеорію числень. Повнота, теорема Поста. Несуперечливість – метод 
канонічної заміни. [3-5] 

5. Натуральний вивід. Система Генцена: правила введення і 
усунення логічних зв’язок. Приклади доведення в системі Генцена. 
Еквівалентність цієї системи числення висловлювань класичного типу. [1-5]  

6. Алгебра множин. Основні терміни алгебри множин. Операції з 
множинами. Відношення, відображення та їх властивості. Поняття 
потужності множини, кардинальні числа. Теорема Кантора-Бернштейна. [3-5] 

7. Алгебра предикатів. Предикати, операції над ними. Квантори. 
Інтерпретації формул. Логічне слідування. Рівносильність кванторних 
формул. [3-5] 
 

Література 

 
1. Игошин В.И. Математическая логика и теория алгоритмов. — М.: 

Академия, 2008.  



2. Нікітченко М.С., Шкільняк С.С. Математична логіка та теорія 
алгоритмів. – К.: ВПЦ Київський університет, 2008. – 528 с. 

3. Символическая логика, Изд-во Санкт-Петербургского университета, 
Санкт-Петербург, 2005. 

4. Е.А.Сидоренко, Релевантная логика, М: ИФ РАН, 2000. 
5. Круглов В.В., Дли М.И. Интеллектуальные информационные системы: 

компьютерная поддержка систем нечеткой логики и нечеткого вывода. 
– М.: Физматлит, 2002. 

 
 

1.5 Комп’ютерні мережі  

 
1. Семирівнева модель OSI. [1-4] 
2. Профіль та протокол обчислювальної мережі. [1-3] 
3. Компоненти глобальних мереж. [1-4] 
4. Підмережі з селекцією інформації. [1-4] 
5. Мережі з маршрутизацією. [1-4] 
6. Моноканальні мережі. [1-4] 
7. Топології циклічених під мереж. [1-4] 
8. Вузлові під мережі. [1-4] 
9. Методи коммутації інформації. [1-4] 
10. Типи асоціативних систем. [1-4] 
11. Протоколи. Засоби представлення протоколів . Мережі Петрі, як 

засіб опису протоколів. [5] 
12. Розширення мереж Петрі. [5] 
13. Використання мереж Петрі для представлення протоколів 

комп’ютерних мереж. [5] 
14. Навантажені мережі Петрі. [5] 
15. Мережні служби. Класифікація мережних служб. [1-4] 
16. Програмне забезпечення локальних мереж. [1-4] 
17. Структура мереж Netware. [1-4] 
18. Захист інформації в Netware. [1-4] 
19. Протоколи Netware. [1-4]  

 

Література 

 
1. В.Г. Олифер, Н.А. Олифер Компьютерные сети. Принципы, 

технологии, протоколы: Учебник для вузов. 3-е изд. – СПб.: Питер, 2006. – 
958 с. 

2. Олифер В.Г. Сетевые операционные системы /В. Г. Олифер, Н. А. 
Олифер. – СПб. : Питер, 2002. – 544 с. 

3. Э. Таненбаум Компьютерные сети. Серия: Классика Computer 
Science. Издательство: Питер, 2007 г. Твердый переплет, 992 стр 

4. Т.М. Валецька «Комп’ютерні мережі. Апаратні засоби. Навчальний 
посібник» - К.: Центр навчальної літератури, 2002р. -208с. 



5. Котов В. Е. Сети Петри. — М: Наука, 1984. — 160 с. 
 

 

1.6 Технології комп’ютерного проектування  

 
1. Призначення діаграм у мові UML. Класифікація диаграм. [1-5] 
2. Діаграма варіантів використання. Основні елементи та типи 

відносин між ними. [1-5] 
3. Діаграма класів. Типи відношень. [1-5] 
4. Синтаксис діаграм UML. Основні види графічних конструкцій в 

UML. [1-5] 
5. Діаграма станів. [1-5] 
6. Діаграма послідовності. [1-5] 
7. Діаграма кооперації. [1-5] 
8. Діаграма компонентів. [1-5] 
9. Діаграма діяльності. [1-5] 
 

Література 

 
1. Кватрани Т. Визуальное моделирование с помощью Rational Rose 2002 

и UML. : пер. с англ. – М.: Издательский  дом «Вильямс», 2003.-192с. 
2. Якобсон А., Буч. Г., Рамбо Дж. Унифицированный процесс разработки 

программного обеспечения. – СПб.: Питер, 2002. – 496с. 
3. Мацяшек, Лешек, А. Анализ требований и проектирование систем. 

Разработка информационных систем с использованием UML.: Пер. с 
англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. – 432 с. 

4. Фаулер М. UML в кратком изложении. — М.: Мир, 1999. 
5. Уэнди Боггс, Майкл Боггс. UML и Rational Rose. — Лори, 2008. – 608 с. 
6. Рамбо Дж., Якобсон А., Буч Г. UML: специальный справочник. – СПб.: 

Питер, 2002. – 656 с. 
 

 

1.7 Інтелектуальній аналіз даних  

 

1. Data Mining. Задачі аналізу даних. [2] 
2. Постановка задачі класифікації. [1-2] 
3. Алгоритм побудови 1 – правила. [1-4] 
4. Метод Naive Bayes. [1-4] 
5. Дерева рішень. [1-4] 
6. Методика «Розділяй і володарюй». [3-5] 
7. Алгоритм ID3. [1-5] 
8. Кореляційний аналіз. [1-4] 
9. Коефіцієнт кореляції Пірсона. [1-4] 
10. Коефіцієнт кореляції рангів Спірмена. [1-4] 
11. Формальна постановка задачі пошуку асоціацій. [3-5] 



12. Алгоритм Apriori. [1-4] 
13. Постановка задачі секвенційного аналізу. [1-4] 
14. Алгоритм AprioriAll. [1-4] 
15. Постановка задачі кластеризації. [1-4] 
16. Кластер. Математичні характеристики кластеру. [1-4] 
17. Міра відстані між кластерами. Евклідова відстань. [1-4] 
 

Література 

 
1.Дюк В., Самойленко А. Data Mining: учебный курс (+CD). — СПб.: 

Изд. Питер, 2001. — 368 с. 
2. Чубукова И. А. Data Mining: учебное пособие. — М.: Интернет-

университет информационных технологий: БИНОМ: Лаборатория знаний, 
2006. — 382 с. 

3.Ситник В. Ф., Краснюк М. Т. Інтелектуальний аналіз даних 
(дейтамайнінг): Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2007. — 376 с. 

4. Барсегян А.А., Куприянов М.С., Степаненко В.В., Холод И.И. 
«Методы и модели анализа данных: OLAP и Data Mining», Спб:БХВ-
Петербург,2004,336с. 

5. Паклин Н.Б., Орешков В.И. Бизнес-аналитика: от данных к знаниям 
(+ СD).. — СПб: Изд. Питер, 2009. —624 с. 

 
 
 

 

2 Характеристика завдання для фахового вступного екзамену 

 
2.1 Структура екзаменаційного білета 

 
Екзаменаційний білет складається з трьох пунктів: 

 1) до завдання першого рівня складності входять 12 тестів із 
перелічених у п.1. дисциплін з чотирма варіантами відповідей, з яких одна є 
правильною; 
 2) до завдання другого рівня складності входить 1 практичне завдання з 
дисципліни «Інтелектуальний аналіз даних», «Архітектура комп’ютерів» та 
«Комп’ютерні мережі»; 
 3) до завдання третього рівня складності входить 1 практичне завдання 
з дисципліни «WEB-технології та WEB-дизайн» або «ПЗ мереж», «ООП», 
«Основи БД та знань». 

 
Критерії екзаменаційної оцінки: 

 
60 - 73 балів - оцінка "3" (задовільно) 
74 - 89 балів - оцінка "4" (добрі) 
90 - 100 балів - оцінка "5" (відмінно) 



 
Правила розрахунку балів 

 
1. При відповіді на перший рівень, нараховується п’ять балів при правильній 

відповіді на кожне питання (питання першого рівня є тестами, тому еталона відповідь 
приведена в додатку 1). Максимальна кількість балів за відповіді на завдання першого 

рівня –60 балів. 

 
2. Критерії оцінювання питань другого рівня  
При виконані задач за курсом «Інтелектуальний аналіз даних» бали нараховуються 

наступним чином: 
− вірно складено рівняння, визначено значення числівника та знаменника - 5 балів; 
− вірно визначені числові параметри рівняння – 2 бали; 
− вірно визначені рівняння для усіх ісходів – 3 бали; 
− проведені вірні остаточні розрахунки – 5 балів. 
 
При виконані задач за курсом «Архітектура комп’ютерів» бали нараховуються 

наступним чином: 
− вірно виконано переклад в двійкову систему числення - 3 бали; 
− вірно виконані кроки алгоритму – 4 бали; 
− немає помилок при розрахунках – 5 балів; 
− отримано вірні значення залишку та частки  – 3 бали. 
 
При виконані задач за курсом «Комп’ютерні мережі» бали нараховуються 

наступним чином: 
− вірно виконано побудову мережі Петрі - 5 балів; 
− написано рівняння наступного маркування – 2 бали; 
− виконано побудову ГСМ, нового маркування або всіх маркувань – 5 балів; 
− отримано вірні значення розрахунків  – 3 бали. 
Максимальна кількість балів за відповіді на завдання другого рівня – 15 балів. 

 
3. Критерії оцінювання завдань третього рівня. 
При виконані задач за курсами «WEB-технології та WEB-дизайн» або «ПЗ мереж» 

бали нараховуються наступним чином: 
− вірно реалізовано форму: 5 балів; 
− вірно реалізовано підключення до серверу MySQL: 1 бал; 
− вірно реалізовано вибір БД: 1 бал; 
− вірно реалізовано закриття з’єднання з сервером MySQL: 1 бал; 
− вірно реалізовано функцію пошуку: 3 бали; 
− вірно реалізовано функцію сортування: 3 бали; 
− вірно реалізовано функцію додавання: 3 бали; 
− вірно реалізовано функцію видалення конкретного запису: 3 бали; 
− вірно реалізовано функцію видалення всіх записів: 3 бали; 
− вірно реалізовано виведення результатів запитів: 2 бали; 

 
При виконанні задач за курсом «Основи БД та знань» бали нараховуються 

наступним чином: 
− визначені деякі таблиці БД, (задані імена полів та їх типи даних) – 5 бал; 
− визначені усі основні таблиці БД, (задані імена полів та їх типи даних) – 5 балів; 
− вірно визначені відносини між основними таблицями БД  – 5 балів; 



− вірно розроблено один SQL-запит для вирішення поставленої задачі, які мають 
незначні помилки – 5 балів; 

− вірно розроблено 2 і більше SQL-запитів для вирішення поставленої задачі – 5 
балів. 

 
При виконані задач за курсом «ООП» бали нараховуються наступним чином: 
− вірно реалізований клас елемента стека, заголовок класу та члени класу стека: 5 

бали. 
− вірно реалізовані конструктор та деструктор: 5 бали. 
− вірно реалізовані методи додавання елемента до стеку: 5 бали. 
− вірно реалізований метод видалення елемента зі стеку: 5 бали. 
− вірно реалізовані методи повного очищення стеку та видавання інформації про 

кількість елементів у стеку: 5 бали. 
 
Максимальна кількість балів за відповідь на завдання третього рівня – 25 балів. 

Максимальна кількість балів за роботу – 100 балів. 

 
 
 
 
 
 


