
 



ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

  

1.1. Відповідно до правил прийому до Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка за освітнім ступенем магістра особа може вступити до закладу вищої освіти для 

здобуття освітнього ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра чи освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом 

підготовки), за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань. 

1.2. Додаткове вступне випробування, яке проводиться для осіб, що беруть участь у 

конкурсі для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра (магістра, ОКР 

спеціаліста), здобутого за іншою спеціальністю, передує іспиту з іноземної мови та іспиту 

з фаху. 

1.3. Метою додаткового вступного випробування є перевірка рівня сформованості загально-

професійних і фахових компетентностей абітурієнтів, оцінка їх  готовність до вирішення 

професійних завдань та до науково-практичної діяльності. 

1.4. Програма і форма додаткового вступного іспиту є єдиною для всіх осіб, які не мають 

фахової освіти зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки». 

1.5. Додаткове вступне випробування має кваліфікаційний характер та оцінюється за 

двобальною шкалою – «склав/не склав». У випадку, якщо вступник не склав додаткового 

вступного випробування, він втрачає право брати учать у конкурсному відборі на цю 

освітню програму. 

1.6. Додаткове вступне випробування має форму тесту.  Кількість тестових завдань в 

екзаменаційному білеті – 20. Кожне тестове завдання передбачає один правильний варіант 

відповіді. Вважається, що абітурієнт склав додаткове вступне випробування, якщо він дав 

60% і більше правильних відповідей на запропоновані тестові запитання (12 і більше 

правильних відповідей). 

1.7. На проведення додаткового вступного випробування відводиться 60 хвилин. 

  

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

1. МАТЕМАТИЧНІ ОСНОВИ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК 

1.1 Вища математика 

Визначники, дії над матрицями, системи лінійних рівнянь, дії з векторами, 

перетворення координат, скалярний, векторний та мішаний добутки векторів, рівняння 

ліній, задачі про поверхні,  лінії в просторі та поверхні другого порядку. 

Обчислення з комплексними числами, визначення характеристик функцій, границі 

функцій за визначенням та з використанням правила Лопіталя, границі послідовностей, 

порівняння нескінченно малих функцій, диференціювання функції, похідні та 

диференціали вищих порядків, застосування диференціального числення до дослідження 

функцій, похідні, диференціали та частинні похідні функцій багатьох змінних, формула 

Тейлора для розкладу функцій, інтегрування функцій, наближене обчислення визначених 

інтегралів.    

ЛІТЕРАТУРА 

1. Дубовик   В.П.,   Юрик   І.І.   Вища   математика:   -   Навчальний посібник-К.: А.С.К., 

1993, 2001. 



2. Рудавський Ю.К., Понеділок Г.В. та ін. Математичний аналіз. – Львів.: В-во НУ 

“ЛП”, 2003. 

3. Назієв Е.Х., Владіміров В.М., Миронець О.А. Лінійна алгебра та аналітична 

геометрія. -  Київ, Либідь, 1997. 

4. Вища   математика:   Збірник   задач:   Навчальний   посібник;3а редакцією В.П. 
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1.2 Дискретна математика 

Основні поняття теорії множин. Елементи, підмножини. Операції над множинами: 

об’єднання, перетин, різниця, доповнення.  Відношення. Властивості відношень. 

Відношення еквівалентності. Розбиття множини на класи еквівалентності. 

Відношення толерантності. Відношення порядку. Відношення строго й 

нестрогого порядку. Лінійний і частковий порядок. Теорія множин та відношень. 

Алгебраїчні структури. Комбінаторний аналіз. Математична логіка. Теорія графів. Теорія 

скінченних автоматів.  

Основні поняття теорії графів. Орієнтовані і неорієнтовані графи. Графи. Поняття 

суміжності. Матриця суміжності графа, її властивості. Двійковий код графа. Матриці 

суміжності ребер, інциденцій ребер. Плоскі й неплоскі графи. Шляхи і ланцюги, контури і 

цикли. Ейлерові орієнтовані графи. Гамільтонові цикли. Обходи графів. Алгоритм пошуку 

вглиб та вшир. Розфарбовування графів. Задача про максимальні потоки в мережах. 

Транспортні графи. Дерево, ліс. Основні властивості дерев. Дерево розбору 

арифметичного виразу. Задачі оптимізації на графах.  

Елементи математичної логіки. Поняття висловлювання. Таблиця істинності. 

Операції над висловлюваннями. Елементарні булеві функції. Способи представлення 

булевих функцій  в програмах. Комбінаторика: правила суми та добутку. Основні 

комбінаторні конфігурації: розміщення, перестановки, сполучення. Біном Ньютона. 

Властивості біноміальних коефіцієнтів. Графи. Способи завдання графів. 

Операції на графах. Дерева. Бінарні дерева. Способи представлення дерев у 

програмах. 
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«Вильямс», 2014. — 923 с. 
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1.3 Теорія ймовірності, ймовірнісні процеси та математична статистика 

Випадкова подія. Неможлива, достовірна, протилежна події. Класичне визначення 

ймовірності. Аксіоми теорії ймовірностей. Несумісні події та правило додавання 

ймовірностей. Повна група подій.  



Умовна ймовірність подій. Незалежні події. Правило множення для незалежних 

подій. Незалежність подій,  пов’язаних із незалежними подіями. Правило множення для 

довільної кількості незалежних подій. Формула повної ймовірності. Формула Байєса.       

Випадкова величина. Дискретні та неперервні випадкові величини. Закон 

розподілу, ряд розподілу. Функція розподілу випадкової величини, її властивості. 

Щільність розподілу неперервної випадкової величини. Числові характеристики 

випадкових величин. Математичне сподівання, моменти, дисперсія, середньоквадратичне 

відхилення. 
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2000, 119 с.  

3. Жлуктенко В. І. Теорія ймовірностей і математична статистика : навч.-метод. посіб. 

: у 2 ч. Ч. 1. Теорія ймовірностей / В. І. Жлуктенко, С. І. Наконечний. – К. : КНЕУ, 

2000. – 304 с. 13. 

4. Жлуктенко В. І. Теорія ймовірностей і математична статистика : навч.-метод. посіб. 
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1.4 Чисельні методи 

 

Прямі методи розв'язання систем лінійних рівнянь. Розв'язання систем лінійних 

рівнянь великої розмірності. Чисельні методи розв'язання нелінійних рівнянь. Обчислення 

власних значень і власних векторів матриці 

Чисельне диференціювання та інтегрування функцій. Розв'язання задачі Коші для 

звичайних диференціальних рівнянь. Багатокрокові методи розв'язання диференціальних 

рівнянь. Неявні методи розв'язання жорстких задач. Крайові задачі для звичайних 

диференціальних рівнянь. Інтегральні рівняння. 

Методи інтерполяції функцій. Апроксимація функцій. Екстраполяція та наближення 

функцій. 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Бахвалов Н. С. Численные методы / Н. С. Бахвалов, Н. П. Жидков, Г. М. Кобельков. 

– М. : Бином, 2007. – 636 с. 
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М.: Издательский дом “Вильямс”, 2001. - 720с. 

3. Самарский А.А., Гулин А.В.  Численные методы  Учебное пособие для вузов,- 

М.:Наука.-1989. - 432с. 

4. Фельдман Л.П. , Петренко А.І. , Дмитрієва О.А. . Чисельні методи в інформатиці. – 

К.: Видавнича група  BHV, 2006. -  480 c. 

 

2. МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ ТА АЛГОРИТМИ 

2.1 Основи програмування 

Класифікація програмного забезпечення. Системне та прикладне програмне 

забезпечення. Класифікація мов програмування. Основи трансляції програм. Складові 

середовища розробки програм. 



Базові поняття мови програмування. Поняття типу даних. Скалярні та структуровані 

типи дані (масиви, рядки, структури). Покажчики. Базові оператори: розгалуження, 

перемикач, цикли з пост- та перед-умовою, цикл з лічильником. 

Підпрограми: синтаксис опису та виклику, механізми передачі параметрів. 

Рекурсивні підпрограми. 

Консольне та файлове введення/виведення даних. 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Ковалюк Т.В. Алгоритмізація та програмування: Підручник. – Львів: «Магнолія 

2006», 2013. – 400 с. 

2. Керниган Б., Ритчи Д. Язык программирования Си: Пер. с англ., – 2-е изд. – М.: 

Вильямс, 2007. — С. 304.  

3. Шпак З.Я. Програмування мовою С. – Львів: Оріяна-Нова, 2006. – 432 с. 

2.2 Алгоритми та структури даних 

Абстрактні типи даних. Лінійні динамічні структури даних: списки, черга, стек. 

Ієрархічні динамічні структури даних: дерева. Базові операції над динамічними 

структурами даних. 

Поняття алгоритму. Властивості алгоритму. Оцінка ефективності алгоритмів. 

Функції складності за часом та за пам’яттю. Асимптотична складність. Типові алгоритмічні 

структури: лінійний, розгалужений,  циклічний. 

Алгоритми сортування та пошуку. Оцінка ефективності та вибір алгоритму 

сортування. 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Ахо, А. Структуры данных и алгоритмы / А. Ахо, Дж. Хопкрофт, Дж. Ульман. – М.: 

Вильямс, 2000. 

2. Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных / Вирт, Никлаус. - М.: СПб: Невский 

Диалект; Издание 2-е, испр., 2012. - 352 c.  

3. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р., Штайн К. Алгоритмы: построение и анализ. 3-е 

издание. – М.: ИД "Вильямс", 2013. 

2.3 Об’єктно-орієнтоване програмування 

Поняття класу та об’єкту (екземпляру класу). Поля та методи класу. Конструктори, 

деструктори класів.  Статичні та константні члени класів. 

Базові принципи ООП: інкапсуляція, успадкування, поліморфізм, абстрагування. 

Взаємовідносини між класами. 

Поняття інкапсуляції, модифікатори доступу. Організація доступу до захищених 

полів класу. Концепція дружності в об’єктно-орієнтованих мовах програмування. 

Принцип успадкування. Поняття одиничної та множинної спадковості. Реалізація 

одиничної та множинної спадковості в об’єктно-орієнтованих мовах програмування. 

Поняття поліморфізму, раннього та пізнього зв’язування. Реалізація принципу 

поліморфізму в об’єктно-орієнтованих мовах програмування. Віртуальні та  абстрактні 

методи. 

ЛІТЕРАТУРА 
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3. Лафоре Р. Объектно-ориентированное программирование в С++ : Пер. с англ. — 

СПб: Питер, 2016. — 928 с. 

4. Страуструп Б. Язык программирования С++. Специальное издание: Пер. с англ. — 

М.: BHV, 2008. — 1136 с. 

5. Эккель Б. Философия Java. Библиотека программиста. 4-е изд. / Эккель Б. – СПб.: 

Питер, 2009. – 640с. 

2.4 Технологія створення програмних продуктів 

 Поняття життєвого циклу програмного забезпечення (ПЗ), етапи розробки ПЗ: 

аналіз, проектування, розробка (кодування), налагодження, тестування, введення в 

експлуатацію, супровід. Оцінювання якості ПЗ. Документування та маркетинг ПЗ. 

Методології розробки програм (RUP, MSF, ХР, RAD).  CASE-засоби розробки ПЗ. 

Системний аналіз предметної області, системний аналіз бізнес-процесів та об’єктів 

комп’ютеризації. Методології проектування ПЗ. Основи структурної та об’єктно-

орієнтованої технологія проектування. Архітектура ПЗ, стандарти опису архітектур ПЗ.  
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3. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І БАЗИ ДАНИХ 

3.1 Інформаційні системи 

Мета, задачі та принципи створення інформаційної системи. Характерні особливості 

моделей інформаційних систем. Класифікація комп’ютерних інформаційних систем. Класи 

інформаційних систем. Структура однокористувацьких та багатокористувацької, малих та 

корпоративних, локальних та розподілених інформаційних систем. Склад та призначення 

підсистем.  Характерні особливості моделей інформаційних систем. Основі особливості 

сучасних проектів інформаційних систем. 

Життєвий цикл інформаційної системи Основні поняття технології проектування 

інформаційних систем. Етапи створення інформаційної системи: формування вимог, 

концептуальне проектування, специфікація застосувань, розробка моделей, інтеграція та 

тестування інформаційної системи. Діаграми потоків даних. Методологія SADT (ІDEF0). 
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3.2 Бази даних 

Системи баз даних. Основні поняття й архітектура Моделі даних. Реляційна модель 

даних. Проектування баз даних. Цілісність даних.  

Концептуальна, логічна та фізична моделі даних бази даних. Поняття 

сутність, атрибути, відношення між сутностями. Поняття потенційного, 

первинного та зовнішнього ключа. Нормалізація відношень. Теорія нормалізації реляційної 

моделі даних. Мови запитів. Мова SQL. Мова QBE. Запити. Запити до однієї або декількох 

таблиць. Запити з групуванням даних. Агрегатні функції. Навігаційна обробка даних. 
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4. ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ 

 
4.1 Операційні системи 

Системне та прикладне програмне забезпечення. Поняття операційної системи (ОС), 

її основні складові та функції. Архітектура та ресурси операційних систем. Файлова 

система. Логічна та фізична організація файлових систем. Реалізація файлових систем. 

Виконувані файли. Керування пристроями введення – виведення. 

Оперативна пам'ять, потоки та процеси. Планування та керування процесами й 

потоками. Багатозадачність, взаємодія потоків, міжпроцеснва взаємодія. Керування 

оперативною пам’яттю. Організація пам’яті у захищеному режимі, керування розподілом 

пам’яті. 

Поняття багатопроцесорної, розподіленої, мережної ОС. Захист інформації в ОС. 

Взаємодія з користувачем в ОС. Завантаження та адміністрування ОС. Структура 

обчислювальних систем. Структура Ядра ОС. Структура мікроядра ОС. Переваги та 

недоліки мікро ядерної архітектури. Завдання. Стани завдань. Діаграма їх перемикання в 

ОС. Дескриптор і контекст завдання в мультизадачності ОС керуючих процесами.  Загальні 

принципи побудови мультипроцесорних ОС. Захист інформації в операційних системах. 
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