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ВСТУП 

Приймальна комісія Кременчуцького національного університету імені 
Михайла Остроградського (далі КрНУ) допускає до участі у фаховому іспиті 
при вступі для здобуття ступеня магістра за освітньо-професійною програмою 
«Середня освіта (Інформатика)» спеціальності 014 «Середня освіта (за 
предметними спеціальностями) (предметна спеціальність 014.09 «Середня 
освіта (Інформатика)») вступників на основі ступеня бакалавра, магістра 
(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), здобутого за відповідною 
спеціальністю, які успішно склали єдиний вступний іспит з іноземної мови у рік 
вступу (крім випадків, передбачених Правилами прийому). 

Фаховий іспит проводиться в КрНУ. 
Вступники, на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста), здобутого за іншою спеціальністю, 
подають також результати додаткового вступного випробування, складені в 
КрНУ в рік вступу. 

Програму розроблено на основі дисциплін навчального плану підготовки 
бакалавра за спеціальністю 014 «Середня освіта (за предметними 
спеціальностями) (предметна спеціальність 014.09 «Середня освіта 
(Інформатика)») в КрНУ. 

 
МЕТА ФАХОВОГО ІСПИТУ 

 
Метою фахового іспиту є перевірка здатності до опанування освітньо-

професійної програми «Середня освіта (Інформатика)» спеціальності 014 
«Середня освіта (за предметними спеціальностями) (предметна спеціальність 
014.09 «Середня освіта (Інформатика)») другого (магістерського) рівня вищої 
освіти на основі здобутих раніше компетентностей. 

 

ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ  

Вступник має виявити базові знання з теорії та практики дисциплін, що 
виносяться на вступне випробування: «Об’єктно-зорієнтований аналіз та 
проектування», «Методика викладання інформатики», «Бази даних та 
інформаційні системи». Має знати технології, методи і підходи програмування, 
застосовувати отриманні знання щодо проектування та розробки програмних 
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систем з підтримкою баз даних, використовувати відповідні методики викладання 
інформатики, користуватися методичним апаратом та інструментарієм зазначених 
дисциплін. Повинен продемонструвати навички творчого, критичного погляду на 
поставлені практичні завдання та розробки обґрунтованих пропозицій щодо їх 
розв’язання. 

 
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ФАХОВОГО ІСПИТУ 

 
1. ОБ’ЄКТНО - ЗОРІЄНТОВАНИЙ АНАЛІЗ ТА ПРОЕКТУВАННЯ 
2. БАЗИ ДАНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ 
3. МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІНФОРМАТИКИ 

 
ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «ОБ’ЄКТНО - ЗОРІЄНТОВАНИЙ АНАЛІЗ 

ТА ПРОЕКТУВАННЯ» 
 

Тема Ключові аспекти об’єктно-зорієнтованої розробки програмного 
забезпечення.  

1. Складність програмного забезпечення.  
2. Об’єктна модель.  
3. Етапи розробки та їх реалізація в рамках об’єктної моделі.  
4. Механізми абстрагування.  
5. Модульність. Критерії модульності. Правила модульності. Принципи 

модульності. 
Тема  Об’єктно-зорієнтоване мислення та аналіз.  

1. Зв’язок між мовою програмування і мисленням.  
2. Основні ідеї, які покладені в основу об’єктно-зорієнтованого аналізу та 

програмування.  
3. Концепції об’єктно-зорієнтованого проектування.  
4. Зв’язування та перевизначення методів.  
5. Принципи об’єктно-зорієнтованого проектування та програмування. 

Тема Властивості об’єктно-зорієнтованого підходу.  
1. Інкапсуляція. Прихована реалізація. Ключове слово static. Повторне 

використання реалізації.  
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2. Спадкоємність.  Техніка спадкоємності. Відносини ЯВЛЯЄТЬСЯ проти 
СХОЖИЙ НА. Форми спадкоємності. Переваги спадкоємства. 
Недоліки спадкоємства.  

3. Поліморфізм. Різновиди поліморфізму. Абстракції низького і високого 
рівнів. Взаємозамінні об’єкти з поліморфізмом. 
 
 

Тема Поняття об’єкту та його властивості.  
1. Об’єкти. Стан і поведінка об’єкта. Створення  об’єктів. Відносини між 

об’єктами.  
2. Базові будівельні блоки – класи. Базовий клас Object. Конструктори. 

Зарезервовані слова. Блоки ініціалізації.  
3. Принцип розподілення інтерфейсів. Асоціативна залежність. Множинна 

спадкоємність – інтерфейси та абстрактні класи. Види вбудованих 
класів. Відносини між класами.  

4. Час життя об’єктів. Проблема керування пам’яттю в ОЗ моделях. 
Деструктори. Збиральники сміття і інтерпретатори.  

Тема Бібліотеки класів.  
1. Потоки даних.  
2. Виняткові ситуації.  
3. Зберігання і обробка об’єктів.  
4. Подієве програмування і класи подій.  
5. Елементи управління і інтерфейси користувача.  

Тема Поділ інформаційних ресурсів.  
1. Потоки  
2. Багатопоточність 
3. Мережеве програмування.  

 
ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «БАЗИ ДАНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ 

СИСТЕМИ» 
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Тема  Системи управління базами даних і їх функції. 
1. Класифікація СУБД. Покоління СУБД і їх основні характеристики.  
2. Основні функції систем управління базами даних.  
3. Типова організація сучасної СУБД.  

Тема  Обробка запитів в СУБД.  
1. Синтаксична оптимізація запиту. Семантична оптимізація запитів.  
2. Вибір і оцінка альтернативних планів виконання запиту. Генерація 

планів. Оцінка вартості плану запиту (метод cost-based).Сучасні тенденції 
в технології оптимізації запитів. 

Тема  Об’єкти бази даних.  
1. Представлення. Процедури, що зберігаються. Трігери.  
2. Перспективні області застосування трігерів і процедур, що зберігаються. 

Тема  Управління транзакціями в системах баз даних.  
1. Поняття транзакції. Транзакції і цілісність баз даних.  
2. Паралельне виконання транзакцій. Серіалізація транзакцій.  
3. Методи серіалізації транзакцій. Блокування синхронізації. Тупикові 

ситуації (dead-locks).  
4. Метод тимчасових міток. Рівні ізольованості користувачів. Монітори 

транзакцій. 
Тема  Журналізація змін бази даних.  

1. Файл журналу. Журналізація і буферизація.  
2. Індивідуальний відкіт транзакції.  
3. Відновлення після м’якого збою. Контрольні точки.  
4. Відновлення після жорсткого збою, механізм резервного копіювання. 

Тема  Управління безпекою в СУБД.  
1. Поняття інформаційної безпеки. Програмно-технічний аспект 

інформаційної безпеки.  
2. Підтримка цілісності. Протоколювання і аудит. Віддзеркалення погроз, 

специфічних для СУБД. 
Тема  Критерії вибору СУБД.  

1. Визначення області компетенції дослідження, що проводиться. 
Скорочення списку претендентів до 2-3 продуктів.  

2. Оцінка продукту. Проведення обґрунтованого вибору і підготовка звіту. 
Тема  Адміністрування базами даних.  
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1. Цілі адміністрування і його актуальність для сучасних баз даних. 
Посадова інструкція. Адміністратор баз даних: класичні підходи.  

2. Процедура адміністрування. Набір функцій адміністратора баз даних. 
Інструментальні засоби для АБД.  

3. Класифікація АБД. Адміністрування СУБД для бізнес-керівників.  
Тема  Системи баз знань.  

1. Машинні знання. Машинний розв’язок задач. Застосування знань. 
Джерела знань.  

2. Експертні системи. Порівняння експертних систем з традиційним 
програмуванням. Структура експертних систем. Порівняльна 
характеристика експертних систем першого і другого поколінь. 
Застосування експертних систем. 

Тема  База знань експертних систем.  
1. Основні специфічні характеристики знань.  
2. Проблеми організації знань.  
3. Основні властивості бази знань експертної системи.  
4. Структура знань експертної системи.  
5. Методи одержання знань.  
6. Прямі методи. Інтерв’ю. Анкетування. Спостереження за рішенням 

завдання. Аналіз протоколів. Аналіз з перериванням. Аналіз з плавним 
логічним висновком.  

7. Непрямі методи. Багатовимірне шкалювання. Ієрархічна кластерізація. 
Універсальні вагові мережі. Метод впорядкованих дерев. Класифікація 
методів одержання знань. 

Тема  Три стратегії проведення етапу отримання знань при розробці ЕС.  
1. Система BEAGIE (Biological Algorithm Generation Logical Expressing). 
2. Процедури одержання знань. Пасивні методи. Спостереження. Аналіз 

протоколів «думок вголос». Лекції.  
3. Методи одержання знань. Навчання без висновків. Одержання знань на 

метарівні. Одержання знань з прикладів. Параметричне навчання. Метод 
навчання по індукції. Навчання по аналогії. Напрями дослідження 
аналогії. 

Тема  Представлення знань.  
1. Production rules – Представлення знань, засноване на продукційних 

правилах.  
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2. Семантичні мережі. Фрейми.  
3. Логічне представлення. Логіка предикатів. 

Тема  Управляючі компоненти експертних систем.  
1. Стратегії як механізм управління. Класифікація стратегій механізму 

пошуку в експертних системах.  
2. Методи пошуку рішень в експертних системах. Пошук в просторі станів 

Тема  Експертні системи, методика побудови.  
1. Етап ідентифікації.  
2. Етап концептуалізації.  
3. Етап формалізації.  
4. Етап виконання.  
5. Етап тестування.  
6. Етап дослідної експлуатації 

Тема  Основи синтаксису мови SQL.  
1. Загальна характеристика мов баз даних. Мова SQL - фактичний стандарт 

для реляційних СУБД.  
2. Основні оператори мови SQL. Робота з операторами SQL. Модифікація 

даних. Визначення даних в SQL. 
Тема  Питання оцінки якості баз даних.  

1. Функціональна придатність інформації бази даних. Конструктивні 
характеристики. Коректність або достовірність даних.  

2. Захищеність інформації. Надійність інформації.  
3. Використовуваність ресурсів. Практичність. Супроводження.  
4. Мобільність баз даних. 

Тема  Створення запитів в мові SQL. 
1. Блоки запитів. Псевдоніми стовпчиків. Видалення дублікатів. Блоки 

SELECT, FROM, WHERE, ON, GROUP BY, ORDER BY, HEVING. 
Представлення. Зв'язок таблиць.  

2. Класифікація СУБД. Покоління СУБД і їх основні характеристики.  
3. Основні функції систем управління базами даних. Типова організація 

сучасної СУБД.  
Тема  Фільтрація даних.  

1. Оцінювання умови фільтрації. Використання дужок. Типи умов. Умови 
входження в заданий діапазон.  

2. Підзапити. Використання операторів IN, NOT IN. Використання маски. 
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Тема  Запити до кількох таблиць.  
1. Декартовий добуток. Види з’єднань: внутрішнє з’єднання, ліве з’єднання, 

праве з’єднання. З’єднання трьох і більше таблиць.  
2. Повторне використання таблиць. Створення підзапитів. Рекурсивне 

з’єднання. 
3. Умови з’єднання і умови фільтрації. 

Тема  Робота з множинами.  
1. Оператори роботи з множинами: UNION, INTERSECTION, EXCEPT.  
2. Правила операцій з множинами.  

Тема  Створення, перетворення і робота з даними.  
1. Функції роботи з рядковими даними. Функції, що повертають рядкові і 

функції, що повертають числові дані. Екранування символів.  
2. Функції арифметичних операцій. Керування точністю числових даних. 

Обробка знакових даних.  
3. Часові дані. Перетворення рядка в дату і навпаки. 

Тема  Групування і агрегати.  
1. Принципи групування. Агрегатні функції. Порівняння явних та неявних 

груп. Підрахунок унікальних значень. 
2. Формування груп. Умови групової фільтрації.  

Тема  Підзапити в мові SQL.  
1. Типи підзапитів. Незв’язні підзапити.  
2. Підзапити, що повертають кілька рядків і один стовпчик.  
3. Підзапити, що повертають кілька стовпчиків. Зв’язні підзапити.  
4. Підзапити в умовах фільтрації.  

Тема  Умовна логіка.  
1. Оператор CASE. Трансформація запитів, що одержані як результат.  
2. Обробка порожніх значень.  

Тема  Реалізація транзакцій в мові SQL.  
1. Поняття транзакції. Транзакції і цілісність баз даних.  
2. Паралельне виконання транзакцій.  Точки зберігання транзакцій.  

Тема  Індекси.  
1. Використання індексів. Створення індексів. Унікальність індексів.  
2. Типи індексів. Індекси на основі збалансованого дерева. Бітові індекси. 

Недоліки індексації. Текстові індекси.  
Тема  Обмеження.  
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1. Використання обмежень. Каскадні обмеження.  
 

ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ 
ІНФОРМАТИКИ» 

 
Тема  Методика навчання інформатики.  

1. Інформатика в школі як навчальний предмет.  
2. Методика навчання інформатики як науки і як навчальний предмет у 

вищому педагогічному навчальному закладі.   
3. Інформатика як наука і як навчальний предмет у загальноосвітній школі. 

Методична система навчання інформатики в середній загальноосвітній 
школі. Цілі навчання інформатики в середній загальноосвітній школі.  

4. Комп'ютерна грамотність, інформаційна культура учнів. Становлення, 
особливості та перспективи розвитку шкільного курсу інформатики.  

5. Стандарт шкільної освіти з інформатики. Особливості сучасної шкільної 
програми з інформатики. 

Тема  Принципи і методи навчання інформатики.  
1. Принципи навчання інформатики.  
2. Методи навчання.  
3. Дистанційне навчання. 

Тема  Засоби і форми навчання інформатики.  
1. Засоби навчання. Аналіз підручників та посібників з курсу інформатики.  
2. Функціональне призначення та обладнання шкільного кабінету 

інформатики.  
3. Форми організації навчальної діяльності учнів. Урок інформатики. 

Тема  Підготовка вчителя до уроку.  
1. . Позакласна робота з інформатики.  
2. . Диференційоване навчання інформатики. Профільна диференціація. 

Тема  Психолого-дидактичні основи навчання інформатики. 
1. . Основні концепції організації й управління навчально-пізнавальною 

діяльності учнів. Використання діяльносної теорії навчання та теорії  
поетапного формування розумових дій при навчанні інформатики.  

2. . Роль загальних розумових дій і прийомів розумової діяльності у навчанні 
інформатики.  



11 
 

  

3. . Психолого-дидактичний аналіз помилок учнів при навчанні інформатики 
та шляхи їх попередження і усунення. 

Тема  Пошук інформації в Інтернеті. 
1. Формат подання НТML-документів. Принципи адресації інформаційних 

ресурсів. Ознайомлення з програмою. Завантаження документа.  
2. Електрона пошта. Створення, відправлення та одержання електронних 

повідомлень. Приєднання файлів до електронного листа. Адресна книга. 
Атрибути поштових повідомлень.  

3. Шрифти та кодові таблиці. Програми-перекодувальники.  
4. Правила добору (фільтри) електронних повідомлень. Інтерфейс поштової 

програми.  
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СТРУКТУРА ОЦІНКИ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 
ВСТУПНИКІВ 

 

Екзаменаційний білет фахового випробування включає вісім завдань 
трьох рівнів складності: простого, середнього та підвищеного. Складність 
завдань визначається кількістю логічних кроків, які повинен виконати вступник 
у процесі їх розв’язання. На роботу з цими завданнями відведена одна година. 

Перша група – чотири завдання простого рівня складності, 
розв’язання яких потребує від вступників стандартного застосування 
програмного матеріалу за відомими алгоритмами та зразками. 

Максимальна оцінка кожного з цих завдань – один бал. 
Завдання першої групи з вибором однієї правильної відповіді (варіанти 

відповіді подані українським буквеним списком: А; Б; В; Г). Наявність у бланку 
відповідей більше однієї відмітки, виправлення варіанту відповіді або 
відсутність відмітки визначається як неправильна відповідь і оцінюється в нуль 
балів.  

Друга група – два завдання середнього рівня складності, розв’язання 
яких потребує від вступників уміння аналізувати ситуацію та виконувати 
нескладні операції розв’язання. 

Максимальна оцінка кожного з цих завдань – один бал. 
Усі завдання цієї групи є завданнями відкритої форми з короткою 

відповіддю (розв’язання й обґрунтування одержаної відповіді). Виконання 
завдання оцінюється в один бал. 

Невиконання завдання – відсутність кінцевої відповіді, оцінюється в нуль 
балів. 

Третя група – два завдання підвищеного рівня складності, 
розв’язання яких розкриває здатності робити висновки, логічно і 
математично міркувати, обґрунтовувати свої дії та чітко формулювати їх. 

Максимальна оцінка кожного з цих завдань – три бали. 
Усі завдання цієї групи є завданнями відкритої форми з розгорнутою 

відповіддю (повне розв’язання й обґрунтування одержаної відповіді). 
Розв’язання завдань повинно містити послідовні логічні судження та 
пояснення, необхідні посилання на відповідні факти, з яких випливає конкретне 
твердження. Всі розв’язання мають буди чіткими, конкретними, достатньо 
ілюстрованими.  

Три бали виставляються, якщо вступник розв’язав завдання повністю і 
правильно та надав обґрунтування одержаної відповіді. 
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Два бали виставляється, якщо вступник не закінчив розв’язання, 
виконавши більше половини логічних кроків, або не розкрив повністю сутність 
відповіді. 

Один бал виставляється, якщо вступник не закінчив розв’язання, 
виконавши не менше половини логічних кроків, та не одержав кінцевого 
результату. 

Нуль балів виставляється у всіх інших випадках. 
Оцінки, виставлені за кожне завдання фахового випробування, 

сумуються. 
Максимальна сума балів за всі завдання фахового випробування – 

дванадцять балів. 
Бали, отримані за виконання завдань фахового випробування, 

переводяться в шкалу від 100 до 200 балів за таблицею 1. 
 
Таблиця 1 – Таблиця переведення балів фахового випробування в шкалу 

від 100 до 200 балів 
Сумарна 
кількість 
балів 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Оцінка за 
фахове 
випробування 

0 50 80 100 115 125 135 145 155 165 180 190 200 

 
На бланку відповідей (нижче останнього запису вступника) 

проставляється (цифрами та прописом) сумарна кількість балів та оцінка за 
фахове випробування, яка засвідчується підписами членів фахової атестаційної 
комісії, які перевіряли роботу. Роботи, оцінені балами 0-80 або 180-200, 
додатково перевіряються головою фахової атестаційної комісії та 
засвідчуються його підписом. 

Приклад оформлення 
Сумарна кількість балів                          11 (одинадцять) 
 

Оцінка за випробування            190 (сто дев’яносто) 
 

Члени комісії                                       
На першій сторінці бланку відповідей вгорі справа проставляється 

(цифрами та прописом) лише оцінка за фахове випробування, яка засвідчується 
підписами членів фахової атестаційної комісії, які перевіряли роботу. 
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