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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Фахове вступне випробування за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» (освітня 

програма «Комп’ютерні науки», спеціалізація «Комп’ютерні науки») передбачено 

Правилами прийому до Національного університету «Києво-Могилянська академія» в 2020 

р. для тих абітурієнтів, які вступають на навчання для здобуття ступеня магістра. 

Фахове вступне випробування за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» має за мету 

з’ясування рівня професійних компетенцій, теоретичних знань і практичних навичок 

абітурієнтів з базових дисциплін комп’ютерних наук, здобутих в результаті успішного 

засвоєння таких дисциплін:  

 

Вступне фахове випробування зі спеціальності «Комп’ютерні науки» до вступу на 

навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр в 2020 році  

передбачає перевірку базового рівня знань з основних дисциплін, здобутих 

бакалаврами (спеціалістами) в результаті успішного засвоєння таких дисциплін:  

 

1. Основи комп’ютерних алгоритмів 

2. Основи дискретної математики 

3. Основи математичного аналізу 

4. Диференціальні рівняння 

5. Об’єктно-орієнтоване програмування 

6. Функціональне програмування. 

7. Основи проектування систем штучного інтелекту 

8. Логічне програмування. 

9. Паралельні обчислення 

10. Теорія ймовірностей 

 

Фахове вступне випробування за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» 

проводиться у формі письмового екзамену, під час якого кожен абітурієнт виконує 10 

завдань в обраному ним білеті. 

 

Кількість білетів – 50 

Тривалість письмового екзамену ‒ 120 хв. 

Зразок білета: 

1. Написати процедуру/функцію знаходження добутку двох натуральних чисел a та b, 

яка використовує тільки операції додавання одиниці, присвоєння та порівняння. 

2. Запрограмуйте функцію для підрахунку кількості одиниць у двійковому 32-

розрядному машинному слові. 

3. Складність алгоритмів. Задачі класу P і NP. 

4. Бектрекінг. Задача про 8 ферзів.  

5. Біатлоніст стріляє в дві  мішені, маючи 4 патрони. Перша мішень ближча до нього, і  

ймовірність влучити за один постріл дорівнює 0,6. Друга розміщена далі, і 

ймовірність дорівнює 0,3. Він стріляє, поки не влучить у першу, а потім стріляє в 

другу. Знайдіть розподіл та математичне сподівання кількості використаних 

патронів.  

6. Написати в імперативному стилі функцію обчислення кількості листків бінарного 

дерева. 

7. Написати мовою логічного програмування функцію обчислення n-го числа Фібоначчі. 

8. Написати мовою функціонального програмування функцію foo xs, котра знаходить 

для кожного числа списку xs, скільки чисел є строго менших за нього, і виводить в 

результуючий список на відповідну позицію цю кількість. Наприклад, foo [1,5,3,4,3] 

=] [0,4,1,3,1].  foo :: [Int] -> [Int]  
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9. Задана база даних Books з схемою відношень 

authors (aid integer, fname varchar(15),lname varchar(15), address varchar(20)), 

titles (tid integer,  tname varchar(40), price decimal(5,2), sales integer, pname varchar(20), 

pubdate date) , 

title_authors(tid  integer, aid integer)  

містить інформацію про видані та здані до видавництва книги. 

Таблиця  authors  містить інформацію про авторів книжок: унікальний номер (aid-

первинний ключ), ім»я (fname), прізвище(lname) та адресу (address) автора. 

 Таблиця titles містить інформацію про книги: унікальний номер книги (tid -первинний 

ключ), назва книги (tname), ціна (price) та кількість проданих екземплярів (sales);  назва 

видавництва (pname) та дата друку (pdate) книги. Якщо книжка прийнята видавництвом , 

але ще не надрукована, то значення полів  price, sales, pdate - null. 

Таблиця  title_authors  з’єднує авторів та їх книги, поля aid і tid утворюють складовий 

первинний ключ.  

Побудувати запит мовою SQL: Кількість книг виданих  кожним з авторів. 

10. Побудувати модуль обчислень (Нормальний алгоритм Маркова або  Машину 

Тюрінга) clearEndA , котра стирає ВСІ останні символи a в слові x в алфавіті 

T={a,b}. Тобто clearEndA(«ababaa”) = “abab”,  clearEndA(«abab”) = “abab”, 

clearEndA(«aaaa”) = “” 
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ІІ. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ  

ДО ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

Основи комп’ютерних алгоритмів 

 

1. Складність алгоритмів. Задачі класу P і NP. 

2. Лінійні списки, стеки та черги. 

3. Графи. Задання графів у пам’яті. Обходи графів. 

4. Дерева. Програмна реалізація задання дерев у пам’яті. Обходи дерев. Ізоморфізм 

дерев. 

5. Алгоритми пошуку в глибину і ширину. 

6. Задачі оптимізації. Метод динамічного програмування. 

7. Ейлерові шляхи та цикли. Означення, умови існування, алгоритми знаходження. 

8. Остове дерево найменшої вартості. Алгоритми Пріма і Крускала. 

9. Алгоритм Дейкстри пошуку найкоротших шляхів для графа з одним джерелом. 

10. Задачі оптимізації. Жадібний метод. Задача про рюкзак. 

11. Метод «розділяй і пануй». Загальна схема, приклади застосування. 

12. Алгоритми сортування (приклади, порівняння, часові оцінки). 

13. Купа. Сортування купою. Алгоритми вставки і видалення елементів з купи. 

14. Алгоритм Джонсона-Троттера генерування всіх перестановок. 

15. Бектрекінг. Задача про 8 ферзів. 

 

Основи дискретної математики 

 

1. Послідовності, що задаються рекурентними співвідношеннями. Розв‘язання 

рекурентностей типу Фібоначчі. 

2. Основні поняття теорії множин – елемент, підмножина, універсальна множина, 

порожня множина, характеристична функція. Операції над множинами – об‘єднання, 

перетин, різниця, симетрична різниця, доповнення. Основні властивості цих 

операцій. Узагальнені закони дистрибутивності та де Моргана. 

3. Декартів добуток множин та його властивості, приклади, узагальнення. Множини 
AAB 2, . 

4. Основні принципи комбінаторики. Задача про підрахунок кількості функцій, 

визначених на скінченних множинах, та кількості k-елементних розміщень на 

множині. 

5. Комбінації без повторень. Основні властивості коефіцієнтів k

nC . Біном Ньютона та 

наслідки з нього. 

6. Перестановки з повтореннями (перестановки типів). Формула для кількості 

перестановок. 

7. Поліноміальні коефіцієнти як коефіцієнти в розкладі полінома ( )n

kxxx +++ ...21 . 

8. Формули включень та виключень. 

9. Формальні мови та граматики. Класифікація граматик за Хомським. 

10. Регулярні граматики та скінченні автомати. 

11. Машина Т’юринга. 

12. Поняття n-арного відношення на множинах. Бінарні відношення. Відношення 

еквівалентності. Класи еквівалентності. Теорема про розбиття множини на класи 

еквівалентності. Поняття фактор-множини. Приклади. 

13. Основні поняття теорії графів. Орієнтовані графи, неорієнтовані графи, прості графи. 

Суміжність, інцидентність вершин, ребер, степінь вершини, регулярні графи. 

Ізоморфізм графів. Приклади.  
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14. Поняття ланцюга, циклу. Ейлерові графи. Критерій наявності ейлерового циклу та 

напівейлерового ланцюга в графі. Ліс та дерева. Еквівалентність різних означень 

дерева. 

Основи математичного аналізу 

 

1. Числові послідовності. Способи задання послідовності. Означення границі 

послідовності 

2. Функції дійсного аргументу. Способи задання функції. Основні елементарні функції, 

їх властивості (монотонність, парність, непарність, періодичність, обмеженість). 

3. Похідна. Фізичний та геометричний зміст. Правила  обчислення похідних. Таблиця 

похідних (з доведенням). 

4. Первісна, невизначений інтеграл. Властивості невизначеного інтеграла. 

5. Означення інтеграла Рімана. Властивості визначеного інтеграла (теорема про середнє 

значення з доведенням) 

6. Формула Ньютона – Лейбніца (з доведенням) 

7. Невласні інтеграли 1-го і 2-го роду 

8. Числові ряди.  Необхідна умова збіжності (з доведенням) 

9. Ряди з довільними членами. Означення абсолютної і умовної збіжності. 

10. Ряди Тейлора і Маклорена. Основні розклади функцій у ряд Маклорена :  

( ), sin , cos , ln(1 ), 1xy e y x y x y x y x


= = = = + = +  

 

Диференціальні рівняння 

 

1. Звичайне диференціальне рівняння першого порядку, розв’язане відносно похідної. 

Означення розв'язку, загального розв'язку. Задача Коші для диференціального 

рівняння першого порядку, її геометричний і фізичний зміст. Достатні умови 

існування та єдиності розв'язку задачі Коші.  

2. Однорідні диференціальні рівняння першого порядку (рівняння з однорідними 

функціями), методи їх розв’язування. 

3. Лінійні диференціальні рівняння першого порядку, методи їх розв’язування. 

4. Рівняння в повних диференціалах, теорема про необхідні та достатні умови для того, 

щоб рівняння було рівнянням в повних диференціалах. 

5. Лінійні однорідні диференціальні рівняння зі сталими коефіцієнтами.  Метод Ейлера. 

6. Методи відшукання часткового розв’язку лінійного неоднорідного диференціального 

рівняння другого порядку. Метод Лагранжа (метод варіації довільних сталих). 

(приклади) 

7. Системи лінійних диференціальних рівнянь. Зведення системи до рівняння вищого 

порядку (метод виключення) на прикладі системи двох рівнянь першого порядку. 

 

Об’єктно-орієнтоване програмування 

 

1. Особливості передачі параметрів та повернення значення функції. Указники і 

відсилки (pointers and references).  

2. Довизначення (overloading) арифметичних операцій, оператора присвоєння, оператора 

індексування. 

3. Узагальнені функції (function template). 

4. Параметризовані класи (class template). 

5. Статичне і динамічне зв’язування: поліморфізм, віртуальні функції 

 

Функціональне програмування 

 

1. Функція як головний засіб програмування. Способи визначення функцій. 

2. Списки як структура даних. Функції роботи зі списками. Прості та складні списки. 
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3. Реалізація бінарних дерев списками. 

4. Робота з графами. 

 

Основи проектування систем штучного інтелекту 

 

1. Базові поняття штучного інтелекту. Алгоритмічний та декларативний підходи до 

програмування. 

2. Поняття і моделі подання  знань. Основи онтологічного аналізу. 

3. Логічний підхід до подання знань. Автоматичне доведення теорем на основі методу 

резолюцій. 

4. Розпізнавання образів. Розпізнавання в просторі ознак. 

5. Нейронні мережі. 

6. Евристичний пошук. Алгоритм А* (Харта, Нільсона і Рафаеля). 

7. Ігрові задачі. Мінімаксна процедура; альфа-бета-відтинання. 

 

Логічне програмування 

 

1. Формальна логіка як основа логічного програмування. Метод резолюцій. 

2. Бази даний та бази знань в Пролозі. 

3. Бектрекінг, ітерація та рекурсія в Пролозі. 

4. Хвостова рекурсія в Пролозі. 

5. Внутрішні бази даних Прологу. Розв’язання переборних задач за допомогою 

внутрішніх баз даних. 

6. Графи в Пролозі. 

7. Експертні системи і Пролог. 

 

Паралельні обчислення 

 

1. Основні поняття. Прискорення та ефективність 

2. Моделі паралельних обчислень 

3. Проектування паралельних обчислень основні етапи 

4. Синхронізація. Семафори, монітори, критичні секції 

5. Основні поняття середовища МРІ 

6. Паралельне множення матриць. 

 

Теорія ймовірностей 

 

1. Аксіоми ймовірності. Властивості ймовірності. Означення сігма-алгебри. Класичне 

означення ймовірності. 

2. Формула умовної ймовірності, незалежні події, формула повної ймовірності, формули 

Баєса. 

3. Дискретна випадкова величина. Розподіли біноміальний, геометричний, Пуассона. 

4. Числові характеристики випадкових величин та їх властивості (математичне 

сподівання, дисперсія).  

5. Абсолютно-неперервні випадкові величини. Розподіли рівномірний, 

експоненціальний, нормальний. 

6. Числові характеристики залежності випадкових величин.   
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ІV. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Оцінювання письмової екзаменаційної роботи за спеціальністю 122 

«Комп’ютерні науки» (освітньо-наукова програма: «Комп’ютерні науки») здійснюється за 

100-бальною шкалою (0 – 100 балів). Результати фахового вступного випробування 
визначаються шляхом переведення екзаменаційної оцінки у шкалу від 100 до 200 балів.  

Оцінювання письмової екзаменаційної роботи за спеціальністю 122 

«Комп’ютерні науки» (освітньо-наукова програма: «Комп’ютерні науки») здійснюється 

членами фахової комісії експертними методами за критеріями, зазначеними в таблиці 1: 

Таблиця 1 

 
Рівень знань Критерії 

 

Відмінний 

(бали: 91-100) 

Якщо вступник точно, достатньо повно, безпомилково і в 

логічній послідовності розкрив теорію питання, самостійно і 

правильно дав визначення відповідних основних 

економічних категорій, законів, моделей, продемонстрував 

знання алгебраїчного (формули) і графічного (графіки) 

представлення відповідних до тематики питань теоретичних 

положень чи  моделей, форма представлення відповідей 

дозволяє експертам дати їм адекватну оцінку. 

 

Добрий 

(бали 76-90) 

Якщо вступник дав у принципі правильну, але недостатньо 

точну і повну, відповідь на теоретичні питання або розкрив 

важливі аспекти поставлених питань, але припустився 

несуттєвих помилок і неточності у представлені основних 

формул, графіків, узагальненнях і практичних 

інтерпретаціях, які не ставлять під сумнів висновок, що 

абітурієнт у принципі володіє базовими знаннями з питання, 

що розглядається, форма представлення відповідей створює 

труднощі експертам у оцінюванні змісту відповідей.  

 

Задовільний 

(бали 50-75) 

Якщо вступник дав неповну і неточну відповідь на 

теоретичне питання або розкрив не всі головні аспекти 

поставленого питання, чи не виконав певні вимоги, які 

вказані у білеті, припустився помилок, але в цілому можна 

вважати, що він мозаїчно володіє програмним матеріалом, 

коли форма представлення відповідей не дає можливості 

однозначно виставити позитивну оцінку (наявність 

одночасно правильних і неправильних визначень, формул, 

позначень) чи дозволяє різне тлумачення суті відповідей, 

оформлення відповідей створює труднощі експертам у 

оцінюванні їхнього змісту.   

 

Незадовільний 

(бали 0-49) 

Незадовільна оцінка виставляється вступнику, який не 

розкрив вузлових елементів необхідних теоретичних 

положень, не продемонстрував знання економічного змісту і 

сутності програмних питань, зовсім не володіє, там де треба, 

знаннями щодо алгебраїчного (формули) і графічного 

(графіки) представлення відповідних до тематики питань 

білету теоретичних положень чи моделей, який представив 

відповіді у формі, що не дозволяє експертам адекватно 

оцінити їх, який відмовився відповідати на поставлені в 

білеті питання, грубо порушив вимоги до процедури 

виконання письмового екзамену, включаючи вимогу 

самостійного виконання роботи та вчасної подачі аркушів з 

відповідями для перевірки. 
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Абітурієнт вважається таким, що склав фахове вступне випробування за 

спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» (освітньо-наукова програма: «Комп’ютерні 

науки»), якщо його оцінка за письмову екзаменаційну роботу становить 50 – 100 

балів. 
Переведення екзаменаційної оцінки у 200-бальну шкалу здійснюється шляхом 

подвоєння балів, отриманих абітурієнтом  за письмову екзаменаційну роботу відповідно до 

таблиці 2.  
Таблиця 2 

Таблиця відповідності оцінок за екзаменаційну роботу   

оцінкам  за шкалою 100 – 200 балів 

 

Бали за 

екзаменаційну 

роботу   

Бали за 

шкалою  

100 - 200 

Бали за 

екзаменаційну 

роботу   

Бали за 

шкалою  

100 - 200 

Бали за 

екзаменаційну 

роботу   

Бали за 

шкалою  

100 - 200 

67 134 84 168 

50 100,0 68 136 85 170 

51 102 69 138 86 172 

52 104 70 140 87 174 

53 106 71 142 88 176 

54 108 72 144 89 178 

56 112 73 146 90 180 

57 114 74 148 91 182 

58 116 75 150 92 184 

59 118 76 152 93 186 

60 120 77 154 94 188 

61 121 78 156 95 190 

62 124 79 158 96 192 

63 126 80 160 97 194 

64 128 81 162 98 196 

65 130 82 164 99 198 

66 132 83 166 100 200 

 У випадку, якщо результати фахового вступного випробування за 200-бальною 

шкалою становлять менше 100 балів (0 – 99 балів), абітурієнт вибуває з конкурсного 

відбору на спеціальність 122 «Комп’ютерні науки» (освітньо-наукова програма: 

«Комп’ютерні науки»). 
 

Голова фахової  

атестаційної комісії     О. П. Жежерун 

 
 

Завідувач кафедри     С. С. Гороховський 
 


