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І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Прийом здобувачів вищої освіти на навчання для здобуття освітнього 

ступеня магістра на основі здобутого раніше освітнього ступеня бакалавра 

(магістра) або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за 

результатами складання вступних випробувань. 

Мета вступного випробування: оцінити рівень підготовленості 

вступників для навчання за програмою підготовки магістра за спеціальністю 

122 «Комп’ютерні науки» за освітньою програмою «Комп’ютерні науки» з 

метою конкурсного відбору на навчання у СНУ ім. В. Даля в 2022 році. 

Порядок проведення вступних випробувань регламентується Правилами 

прийому до Східноукраїнського національного університету в 2022 році. 

Програма охоплює матеріал в межах дисциплін, що формують фахові 

компетентності при навчанні здобувачів вищої світи за програмою підготовки 

бакалавра зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки».  

Завдання вступного випробування полягає у тому, щоб оцінити рівень 

володіння компетентностями вступників, які повинні 

знати: 

− принципи організації та функціонування систем керування базами 

даних;  

− моделі баз даних;  

− основи реляційної алгебри;  

− методи проектування баз даних;  

− популярні CASE-засоби розробки БД;  

− основні мови опису даних і маніпулювання даними; 

− методи захисту і відновлення цілісності даних;  

− базові принципи архітектури «клієнт-сервер»;  

− тенденції розвитку і характеристики сучасних СКБД і сховищ 

даних; 

− основі задачі управління проектами;  

− метрики і стандарти якості ПЗ; принципи постійної інтеграції ПЗ;  

− аспекти продуктивності ПЗ; засоби та середовища створення ПЗ; 



 

− особливості програмування для різних операційних систем; 

− сучасні засоби крос-платформного програмування; 

− особливості крос-платформного підходу та нативного підходу до 

розробки додатків; 

− критерії вибору інструментів розробки; 

− крос-платформні мови програмування та середовища виконання 

додатків; 

− інструментальні середовища розробки крос-платформних додатків 

на мові Java; 

− суть і призначення інформаційних систем; 

− стадії проектування і вимоги до процесу проектування 

інформаційних систем;  

− стандарти проектування інформаційних систем та оформлення 

проектної документації;  

− основні процеси, фази та ітерації життєвого циклу програмного 

забезпечення інформаційних систем; 

− структурну, об'єктно-орієнтовну та типову технологію 

проектування; 

− сучасні методології, методи, моделі та інструментальні засоби 

створення і застосування інформаційних систем різних типів; 

− CASE-технологію створення й супроводу інформаційних систем;  

− стандарт UML; 

− знати, розуміти і застосовувати математичне та логічне мислення, 

формулювати та досліджувати математичні моделі, зокрема дискретні 

математичні моделі, обґрунтовувати вибір методів і підходів для розв’язування 

теоретичних і прикладних задач в галузі комп’ютерних наук, інтерпретувати 

отримані результати. 

− знати, розуміти, виявляти закономірності випадкових явищ, 

застосовувати методи статистичної обробки даних та оцінювати стохастичні 

процеси реального світу.  



 

− знати, розуміти, здійснювати формалізований опис задач 

дослідження операцій в організаційно-технічних і соціально-економічних 

системах різного призначення, визначати їх оптимальні рішення, будувати 

моделі оптимального вибору управління з урахуванням змін параметрів 

економічної ситуації, оптимізувати процеси управління в системах різного 

призначення та рівня ієрархії.  

− знати, розуміти, застосовувати теоретичні та практичні основи 

методології та технології моделювання, реалізовувати алгоритми моделювання 

для дослідження характеристик і поведінки складних об'єктів і систем, 

проводити експерименти за програмою моделювання з обробкою й аналізом 

результатів. 

− знання, розуміння, застосування методології, технології та 

інструментальних засобів для управління процесами життєвого циклу 

інформаційних і програмних систем, продуктів і сервісів інформаційних 

технологій відповідно до вимог замовника. 

− знати та вміти застосовувати інтелектуальний багатовимірний 

аналіз даних та їхню оперативну аналітичну обробку з візуалізацією результатів 

аналізу в процесі розв’язання прикладних задач в галузі комп’ютерних наук.  

− знати, вміти, застосовувати методи та засоби забезпечення 

інформаційної безпеки, розробляти та експлуатувати спеціальне програмне 

забезпечення захисту інформаційних ресурсів об’єктів критичної інформаційної 

інфраструктури.  

 

вміти: 

− робити аналіз предметної області;  

− визначати об'єкти, які необхідно включити до БД, зв'язки між ними 

та основні властивості;  

− виконувати проектування бази даних, враховуючи можливість 

зберігання в базі даних усіх необхідних даних, виключення надмірності даних, 

зведення до мінімуму числа таблиць, що зберігаються в базі, нормалізації 



 

таблиць для спрощення рішення проблем, пов'язаних з оновленням і 

видаленням даних;  

− визначати операції,  що виконуються при створенні і зміні 

інформації в таблицях, включаючи забезпечення цілісності даних;  

− виявляти індекси, необхідні для прискорення виконання запитів;  

− враховувати питання безпеки;  

− реалізувати БД у розповсюджених СКБД; 

− документувати та презентувати результати розробки систем 

керування базами даних; 

− проектувати компоненти архітектурного рішення; 

−  проектувати людинно-машинний інтерфейс; 

− застосовувати та створювати компоненти багаторазового 

використання; 

− визначати та вимірювати атрибути якості; 

− здійснювати модульне та комплексне тестування програмного 

забезпечення; 

− володіти основами управління ІТ проектами. 

− розробляти додатки для роботи в різних операційних системах; 

− проектувати та розробляти додатки на мові Java в крос-

платформному режимі; 

− створювати інтерфейс користувача для крос-платформних додатків; 

− володіти критеріями вибору крос-платформних інструментів 

розробки додатків; 

− застосовувати на практиці знання основних архітектур програмного 

забезпечення; 

− використовувати можливості сучасних технологій програмування 

для різних архітектур і платформ; 

− виявляти та аналізувати вимоги до ІС; 

− аргументувати вибір програмних та технічних засобів для 

створення інформаційних систем та технологій на основі аналізу їх 



 

властивостей, призначення і технічних характеристик з урахуванням вимог до 

системи і експлуатаційних умов; 

− проектувати моделі даних та моделі процесів; 

− застосовувати на практиці ефективні підходи щодо проектування 

програмного забезпечення; 

− застосовувати стандарт UML; 

− використовувати методи візуального програмування; 

− застосовувати сучасні CASE-технології створення й супроводу ІС. 

− будувати логічні висновки, використовувати формальні мови і 

моделі алгоритмічних обчислень, проектувати, розробляти та аналізувати 

алгоритми, оцінювати їх ефективність та складність, розв’язність та 

нерозв’язність алгоритмічних проблем для адекватного моделювання 

предметних областей і створення програмних та інформаційних систем; 

− опановувати сучасні технології математичного моделювання 

об’єктів, процесів і явищ, розробляти обчислювальні моделі та алгоритми 

чисельного розв’язання задач математичного моделювання з урахуванням 

похибок наближеного чисельного розв’язання професійних задач; 

− системно мислити, застосувати методології системного аналізу для 

дослідження складних проблем різної природи, методів формалізації та 

розв’язанні системних задач, що мають суперечливі цілі, невизначеності та 

ризики. 

 

ІІ ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

Необхідний обсяг сформованих фахових компетентностей вступника, що 

поступає на навчання на основі здобутого раніше освітнього ступеня або 

освітньо-кваліфікаційного рівня, забезпечують наступні дисципліни, 

передбачені навчальним планом освітнього ступеня бакалавра зі спеціальності 

122 «Комп’ютерні науки» за освітньою програмою «Комп’ютерні науки». 

 
Організація баз даних 

− теоретичні основи баз даних (БД); 



 

− моделі даних; 

− реляційні БД; 

− проектування баз даних; 

− діалогові оболонки та системи роботи з БД; 

− мови програмування та керування БД; 

− розподілені БД; 

− автоматизоване проектування БД. 

 

Програмна інженерія та управління ІТ-проєктами 

 

− менеджмент програмних проектів: 

− планування проекту; 

− організація управління програмними проектами 

− організація роботи проектної команди; 

− методи забезпечення та контролю якості ПЗ: 

− якість ПЗ; 

− тестування ПЗ; 

− засоби та середовища створення ПЗ: 

− системи управління проектами; 

− принципи постійної інтеграції ПЗ. 

 

Крос-платформне програмування 

 

− яке програмне забезпечення вважається крос-платформним; 

− крос-платформні мови програмування; 

− структура платформи Android; 

− віртуальна машина Java; 

− загальна характеристика мови програмування Java; 

− об'єктно-орієнтованість Java; 

− основні компоненти додатків в Android; 

− активності в Android; 



 

− життєвий цикл активності; 

− провайдери контенту. 

 

Проектування інформаційних систем 

 

− принципи та стандарти проектування ІС: 

− призначення, задачі, функції, класифікація ІС; 

− життєвий цикл створення ІС; 

− виявлення, аналіз, специфікація та документування вимог до ІС;  

− стандарти проектування ІС: 

− підходи та засоби проектування ІС;  

− структурний підхід до проектування ІС; 

− об'єктно-орієнтований підхід до проектування ІС; 

− інструментальні засоби проектування ІС. 

 

Системний аналіз та проектування 

 

− Побудова системних моделей проблемних ситуацій. Структура 

системології. Ознаки системних проблем. Основні задачі системного аналізу.  

− Поняття і закономірності системного аналізу. Основні поняття 

системного аналізу. Поняття системи. Поняття компонента та підсистеми. 

Поняття зв’язку між елементами, види зв’язків між елементами. Форми опису 

системи. Завдання структурного аналізу. Інформаційний опис системи.  

− Основні поняття функціонування та розвитку систем. Види систем. 

Поняття моделі, моделювання. Класифікація систем за обсягом охоплення 

циклу управління та мірою автоматизації та інтелектуалізації системи. 

Характерні риси складних систем великого розміру.  

− Методи системного аналізу. Принципи системного аналізу: кінцевої 

цілі, вимірювання, єдності, зв’язності, модульності, ієрархії, функціональності, 

розвитку, децентралізації, невизначеності. Методи в системному аналізі. 



 

Поняття, суть та завдання аналізу. Поняття, суть та завдання синтезу. 

Порівняльна характеристика методів аналізу та синтезу. 

− Системний аналіз рішень з процесів актуалізації даних. Поняття 

інформації, даних, знань. Вимоги до інформації. Інформаційна культура. 

Інформаційне суспільство.  

− Системне управління складними об’єктами. Управління як функція, 

як процес, як апарат. Поняття кібернетичної системи, її складові. Структура 

системи управління: суб’єкт управління, об’єкт управління, прямий та 

зворотний зв’язок. Замкнуті та розімкнуті системи. Завдання управління. Групи 

функцій управління: прийняття рішень, обробки інформації, обміну 

інформацією.  

− Системне управління проектами. Особливості проекту як виду 

діяльності. Компоненти управління проектом: мета, обмеження, об’єкт 

управління, суб’єкт управління. Основні компоненти процесу управління 

проектуванням. Методи планування та управління проектами та ресурсами. 

Кроки планування проекту. 
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IV КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

Загальна кількість завдань іспиту – 16. На виконання роботи відведено 30 

хвилин. 

В основу визначення рейтингу покладено результати обраховані на основі 

суми тестових балів. Для кожного запитання тесту встановлюється відповідна 

система оцінювання: 

1. Запитання 1-10 малої складності – 1 бал (сума 10 балів); 

2. Запитання 11-15 середньої складності – 2 бала (сума 10 балів); 

3. Запитання 16 підвищеної складності – 5 балів (сума 5 балів). 

Сума тестових балів при який іспит вважається складеним – 5-25 балів. 

Загальна сума тестових балів за всі правильні відповіді 25 тестових балів 

– відповідає 200 балам рейтингової оцінки. Пороговий тестовий бал 

(«склав / не склав») для вступного іспиту становить 5 тестових балів – 

відповідає 100 балам рейтингової оцінки. 

Рейтингова оцінка за 100-бальною шкалою (від 100 до 200 балів) 

визначається відповідно до таблиці відповідності тестових балів рейтинговій 

оцінці. 



 

Таблиця 1 
Відповідність тестових балів рейтинговій оцінці 

Тестовий бал, S  
(сума балів за привільні відповіді 

на запитання) 
Рейтингова оцінка, ВВ  

1 2 
0-4 не склав 
5 100 
6 105 
7 110 
8 115 
9 120 
10 125 
11 130 
12 135 
13 140 
14 145 
15 150 
16 155 
17 160 
18 165 
19 170 
20 175 
21 180 
22 185 
23 190 
24 195 
25 200 
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