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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 
«Інформаційні управляючі системи та технології» спеціальності 
122 «Комп’ютерні науки» вступників на основі ступеня бакалавра, магістра 
(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), здобутого за відповідною спеці-
альністю. 

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

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

Програму розроблено на основі дисциплін навчального плану підготовки 
бакалавра за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» в КрНУ. 

 
   МЕТА ФАХОВОГО ІСПИТУ 

 

Метою фахового іспиту є перевірка здатності до опанування освітньо-
професійної програми «Інформаційні управляючі системи та технології» спеці-
альності 122 «Комп’ютерні науки» 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 вступний іспит: системний аналіз, теорія прийняття рішень, про-
грамування. Має знати сутність процесів проектування та організації функціо-
нування інформаційних управляючих систем, методи їх дослідження; уміти 
здійснювати вибір відповідних розрахункових методик, застосовуючи при 
цьому методичний апарат та інструментарій зазначених дисциплін. Повинен 
продемонструвати навички творчого, критичного погляду на поставлені прак-
тичні завдання та розробки обґрунтованих пропозицій щодо їх розв’язання.



 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ФАХОВОГО ІСПИТУ 
 

1. СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ       

2. ТЕОРІЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ      

3. ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ ПРОГРАМУВАННЯ      

4. ОРГАНІЗАЦІЯ БАЗ ДАНИХ ТА ЗНАНЬ    

 

1. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ  «СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ» 

 
Тема 1. Проблемна область та основні поняття системного аналізу. 
Поняття і закономірності системного аналізу. Системний підхід. Методи 

системного аналізу. Побудова системних моделей проблемних ситуацій. 
 
Тема 2. Аналіз та синтез у системних дослідженнях. 
Формалізовані етапи системного аналізу.  Агрегування, емерджентність, внутрішня 

цільність систем. Види агрегування. Моделі систем і обґрунтування декомпозиції.  Ал-
горитмізація процесів системного аналізу та декомпозиції. 

 
Тема  3. Технологія створення концептуальних варіантів системи  

управління. 
Організація дослідження об’єкту та системи управління. Дослідження управ-

лінських процедур. Дослідження потоків і структури систем управління. 
 
Тема 4. Створення інформаційних моделей систем.   
Склад, структура моделі та рекомендації до побудови інформаційних потоків.  

Методика моделювання інформаційних потоків. Матричні інформаційні моделі. 
 
Тема 5. Сучасні тенденції розвитку методології та технології системного 

аналізу процесів комп’ютеризації. 
Методологія структурного аналізу та проектування (SADT-технології). За-

стосування методології IDEF0. 
 
Тема 6. Проектування концептуальних варіантів СУ.  
Аналіз цілей, функцій та задач системи за матеріалами дослідження. Поперед-

ній вибір та обґрунтування концепцій створення інформаційних систем. 
 
Тема 7. Системний аналіз бізнес-процесів об’єктів комп’ютеризації.  
Системний аналіз функціональної структури системи управління. Систе-

мний аналіз рішень з інформаційного забезпечення Системний аналіз рішень з 
алгоритмічного забезпечення систем управління. Системний аналіз рішень з 



 

процесів актуалізації даних. Системний аналіз рішень з інформаційної підтри-
мки процесів прийняття рішень. Стандарти документування системних рішень. 

 
Тема 8. Розкриття невизначеностей та аналіз багатофакторних ризиків. 

Розкриття невизначеностей у задачах системного аналізу. Задачі та мето-
ди системного аналізу багатофакторних ризиків Системне управління склад-
ними об’єктами.  

 
2. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «ТЕОРІЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ» 

 
Тема 1. Теоретичні основи вибору альтернатив 
Загальні аспекті процесу прийняття рішень. Організаційні аспекти раціо-

нального процесу прийняття рішень. Метризовані відношення й експертні оці-
нювання. Бінарні відношення домінування. Відстань Кемені та медіана Кемені. 

 
Тема  2. Моделі, методи та алгоритми прийняття рішень. 
Багатокритеріальні задачі прийняття рішень. Множина Парето. Механіз-

ми комплексного оцінювання альтернатив. Методи парних порівнянь. Метод 
аналізу  ієрархій. 

 
Тема 3. Моделі та методи колективного прийняття рішень. 
Метод Делфи. Методи мозкового штурму. Методи погодження думок ек-

спертів. Методи обробки даних, отриманих від експертів.  
 
Тема 4. Концепція корисності та раціональний вибір. 
Аксіоми теорії корисності. Побудова та використання функції корисності. 
 
Тема 5. Моделі та методи прийняття рішень в умовах невизначеності 

та ризику 
Невизначеність природи і невизначеність цілей. Поняття ризику. Фінан-

совий ризик. Класичні критерії прийняття рішення. Нечітка постановка задачі 
прийняття рішення. 

 
Тема 6. Теорія ігор, стратегічні та статистичні ігри 
Предмет і задачі теорії ігор. Матрична гра, як математична модель. Анта-

гоністичні матричні ігри. 
 
Тема 7. Психологічні аспекти прийняття рішень 
Відношення ОПР до ризику. Методи ідентифікації ОПР щодо ставлення  

до ризику. 



 

3. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ 

«ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ ПРОГРАМУВАННЯ» 

Тема 1. Об’єктно-орієнтований аналіз та проектування 
Поняття об’єктно-орієнтованого аналізу, проектування та програмування. 

Об’єктна модель предметного середовища, принципи її побудови. Поняття 
об’єктів і класів та їх взаємовідносин. Основи об’єктно-орієнтованого проекту-
вання мовою UML. 

 
Тема 2. Технологія ООП 
Основи об’єктно-орієнтованої мови програмування. Абстрагування да-

них та інкапсуляція. Конструктори, деструктори класів. Перевантаження опе-
рацій та функцій. Статичні, константні члени класів, дружні функції та класи. 
Композиція та колекція об’єктів. Просте та множинне успадкування. Реалізація 
поліморфізму. Шаблони функцій і класів. 

 
Тема 3. Оброблення виключень і бібліотеки класів 
Оброблення виняткових ситуацій. Класи потоків введення та виведення. 

Стандартні бібліотеки класів середовищ розробника програм. 
 
Тема 4. Об’єктно-орієнтоване програмування Windows-застосувань 
Бібліотеки класів реалізації функціональних можливостей Windows. Роз-

робка графічних інтерфейсів користувача (меню, панелі інструментів, шаблони 
діалогових вікон тощо). Основи програмування, керованого подіями. Обробни-
ки подій від миші, клавіатури, команд меню, елементів управління тощо. Роз-
роблення DLL-бібліотек. 
 

4. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ 

«ОРГАНІЗАЦІЯ БАЗ ДАНИХ ТА ЗНАНЬ» 

Тема 1. Класифікація баз даних 
Розподілені бази даних. Паралельні бази даних. Дедуктивні бази даних. 

Об’єктно-орієнтовані бази даних. Бази даних в Інтернеті. Бази знань. 
 
Тема 2. Моделювання даних  
Система баз даних. Основні поняття й архітектура. Моделі даних. Реля-

ційна модель даних. Теорія нормалізації реляційної моделі даних. 
 
Тема 3. Проектування та захист баз даних 
Проектування баз даних. Цілісність даних. Захист баз даних. Навігаційна 

обробка даних. 
 
Тема 4. Мови запитів 
Мова SQL. Мова QBE. Формування запитів та функції серверів. 
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СТРУКТУРА ОЦІНКИ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ  
ВСТУПНИКІВ 

 

Екзаменаційний білет фахового іспиту включає вісім завдань трьох рівнів 
складності: простого, середнього та підвищеного. Складність завдань визнача-
ється 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 про-
грамного 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 блан-
ку відповідей більше однієї відмітки, виправлення варіанту відповіді або відсу-
тність відмітки визначається як неправильна відповідь і оцінюється в нуль ба-
лів.  

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 відпо-

віддю (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 матема-
тично 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 від-

повіддю (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. 
Два бали виставляється, якщо вступник не закінчив розв’язання, викона-

вши більше половини логічних кроків, або не розкрив повністю сутність відпо-
віді. 

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

Нуль балів виставляється у всіх інших випадках. 
Оцінки, виставлені за кожне завдання фахового іспиту, сумуються. 
Максимальна сума балів за всі завдання фахового іспиту – дванад-

цять балів. 
Бали, отримані за виконання завдань фахового іспиту, переводяться в 

шкалу від 100 до 200 балів за таблицею 1. 
 

Таблиця 1 – Таблиця переведення балів фахового іспиту в шкалу від 100 
до 200 балів 
Сумарна кі-
лькість ба-
лів 

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

Оцінка за 
фаховий іс-
пит 

0 50 80 10
0 

11
5 

12
5 

13
5 145 155 165 180 190 200 

 

На бланку відповідей (нижче останнього запису вступника) проставля-
ється (цифрами та прописом) сумарна кількість балів та оцінка за фаховий іс-
пит, яка засвідчується підписами членів фахової атестаційної комісії, які пере-
віряли роботу. Роботи, оцінені балами 0-80 або 180-200, додатково перевіря-
ються головою фахової атестаційної комісії та засвідчуються його підписом. 

Приклад оформлення 
Сумарна кількість балів                          11 (одинадцять) 
 

Оцінка за іспит            190 (сто дев’яносто) 
 

Члени комісії                                       
На першій сторінці бланку відповідей вгорі справа проставляється (циф-

рами та прописом) лише оцінка за фаховий іспит, яка засвідчується підписами 
членів фахової атестаційної комісії, які перевіряли роботу. 
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