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ВСТУП 
 

Додаткове випробування для вступу на програму підготовки магістра 

спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» проводиться тільки для вступників, напрям 

підготовки здобутого рівня бакалавра яких не відповідає обраній спеціальності. 

Додаткове вступне випробування має вигляд іспиту, який триває 2 академічні 

години та охоплює основні нормативні дисципліни освітньо-професійної підготовки з 

напряму 6.050101  «Комп’ютерні науки»:  

- Теорія алгоритмів (2.04) 

- Управління IТ-проектами (3.1.15) 

Метою  випробування є перевірка знань студентів з основних  нормативних 

дисциплін освітньо-професійної підготовки з напряму 6.050101 «Комп’ютерні 

науки».  

Випробування проводиться письмово та оцінюється за 100-бальною шкалою 

(максимальна кількість балів оцінювання екзаменаційного білета – 100). 

Екзаменаційний білет містить два теоретичні питання.  

№ п/п Назва навчальної дисципліни Ваговий бал 

1 Теорія алгоритмів (2.04) 75 

2 
Управління IТ-проектами (3.1.15) 

25 

 

Максимальна кількість балів, які студент може одержати за випробування  

дорівнює 1питання*75 балів + 1 питання*25 балів = 100 балів (або оцінку 5).  
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ОСНОВНИЙ ВИКЛАД 

Перелік навчального матеріалу, який виноситься на Додаткове випробування. 

 

Дисципліна 1. Теорія алгоритмів (2.04) 
1. Поняття алгоритму. Описати способи представлення алгоритму. 

2. Навести основні властивості алгоритму і дати їх коротку характеристику. 

3. Поняття обчислювальної складності алгоритму. Часова складність алгоритму. 

4. Охарактеризувати визначення поняття асимптотична складність алгоритму. Охарактеризувати 

Ω-нотацію. 

5. Дати характеристику найкращому, найгіршому та середньому випадкам для алгоритму. 

6. Охарактеризувати асимптотичний аналіз складності, О-нотація. 

7. Охарактеризувати асимптотичний аналіз складності, Ω-нотація. 

8. Охарактеризувати асимптотичний аналіз складності, Θ-нотація. 

9. Обгрунтувати використання О-нотації для визначення складності алгоритму. 

10. Навести основні властивості асимптотичних порівнянь. Дати характеристику. 

11. Властивості асимптотичних порівнянь. 

12. Класи складності. 

13. Правила обчислення часу виконання програм. 

14. Сформулювати правило сум з доведенням. 

15. Сформулювати правило добутку з доведенням. 

16. Теорема Блюма про прискорення.  

17. Опис класів P і NP. 

18. Приклади задач класу Р за їх складністю. Приклади NP-повних задач.  

19. Приклади задач які не відносяться ні до класу Р, ні до классу NP. 

20. Поняття сортування масиву. Класифікація алгоритмів сортування  

21. Проаналізувати алгоритм сортування простим обміном 

22. Проаналізувати алгоритм сортування простим вибором  

23. Проаналізувати алгоритм сортування простими вставками  

24. Проаналізувати алгоритм сортування підрахунком 

25. Проаналізувати складні (покращені) методи сортування  

26. Проаналізувати алгоритм сортування Шелла 

27. Проаналізувати алгоритм швидкого сортування 

28. Проаналізувати алгоритм сортування злиттям 

29. Чи залежить складність алгоритмів сортування від кількості елементів масиву?  

30. Чи залежить складність алгоритмів сортування від типу елементів масиву?  

31. Проаналізувати алгоритми пошуку у масивах  

32. Проаналізувати лінійний пошук у масиві 

33. Проаналізувати бінарний пошук у масиві 

34. Аналіз часової складності нерекурсивних алгоритмів. 

35. Аналіз часової складності сортування вставками. 

36. Метод декомпозиції. Поняття рекурсивного алгоритму.  

37. Обчислювальна складність рекурсивних алгоритмів.  

38. Матричне подання графів.  

39. Матриця зв’язності графу.  

40. Матриця відстаней на графі.  

41. Алгоритми пошуку найкоротших шляхів та оптимальних маршрутів у графах.  

42. Алгоритм Дейкстри.  

43. Знаходження мінімального остовного дерева графа за алгоритмом Прима.  

44. Знаходження мінімального остовного дерева графа за алгоритмом Краскала.  

45. Дерева, способи подання.  

46. Пошук у ширину на графах.  

47. Пошук в глибину на графах.  
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48. Охарактеризувати поняття префікс рядка 

49. Охарактеризувати поняття суфікс рядка  

50. Охарактеризувати поняття алгоритм послідовного пошуку підрядка  

51. Охарактеризувати поняття алгоритму пошуку підрядка Кнута – Морріса – Пратта  

52. Охарактеризувати поняття алгоритм пошуку підрядка Бойера – Мура 

53. Охарактеризувати поняття алгоритм бінарного пошуку рядків. 

54. Дати визначення поняттю обмежуючий прямокутник геометричної фігури  

55. Обгрунтувати алгоритм побудови опуклої оболонки  

56. Порядок обходу вершин опуклого багатокутника  

57. Поняття про криптографію.  

58. Основні криптографічні алгоритми.  

59. Шифр Цезаря.  

60. Використання криптографічних алгоритмів для захисту інформації 

Дисципліна 2.  Управління IТ-проектами (3.1.15) 

1. Наведіть визначення поняття проекту в методології управління проектами. 

2. Роль та значення управління проектами у сфері інформаційних технологій та систем. 

3. Наведіть визначення життєвого циклу проекту. 

4. Узагальнена модель ЖЦ інформаційної системи: основні фази та їх характеристика. 

5. Склад учасників проекту. 

6. Визначення можливих цілей проекту. Опис цілей проекту. 

7. Основні методи та технічні прийоми управління проектами на різних фазах ЖЦП. 

8. Переваги та недоліки проектної структури управління. 

9. Сутність і цілі планування в управлінні проектами, призначення планів. 

10. Методи розрахунку тривалості роботи. 

11. Сутність управління вартістю. 

12. Охарактеризуйте ключові відмінності між класичною та гнучкою методологіями. Наведіть 

приклади даних методологій та їх застосування. 

13. Дайте характеристику управлінню інтеграцією проекту. 

14. Дайте характеристику управлінню змістом проекту. 

15. Які процеси в себе включає управління термінами проекту? 

16. Дайте характеристику моніторингу та управління роботами проекту. 

17. Дайте характеристику управлінню ризиками проекту. 

18. Перерахуйте основні процеси управління інтеграцією проекту. Дайте їм коротку 

характеристику. 

19. Дайте характеристику управлінню людськими ресурсами проекту. 

20. Дайте характеристику управлінню вартістю проекту. 

21. Які основні поняття використовуються при створенні функціональної діаграми IDEF0? Що 

таке функціональний блок? Що в ньому відображається? 

22. Які види діаграм будуються в методології IDEF0? Що визначає контекстна діаграма? 

23. Що таке бізнес-процеси? 

24. Які види стрілок використовуються при розробці функціональної діаграми IDEF0? 

25. Що означає появу "тунелів" на діаграмі? 

26. Що показує діаграма дерева вузлів. З якою метою будуються діаграми для експозиції (FEO). 

27. Що описує діаграма IDEF3? Перелічіть складові елементи діаграм IDEF3. 

28. Що показують зв'язки в діаграмах IDEF3? Перерахуйте типи стрілок в діаграмах IDEF3. 

29. Для чого в діаграмах IDEF3 використовуються перехрестя? Що називається перехрестям? 

Опишіть типи перехресть. 
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30. Що називається об'єктом-посиланням? Які бувають типи об'єктів-посилань? 

31. Для чого призначена діаграма станів (Statechart)? 

32. Які бувають переходи між станами? 

33. Які специфікації можна задати для переходів між станами? 

34. Що таке історія станів? 

35. Які елементи специфічні лише для діаграми станів? Охарактеризуйте призначення кожного з 

них. 

36. Що таке сценарій поведінки системи? Для чого його створюють? 

37. Перерахуйте основні об'єкти IDEF0, їх опис та призначення. 

38. У чому відмінності IDEF0 і IDEF3? Коли доцільніше використовувати IDEF0, а коли IDEF3? 

39. Що є центральним компонентом моделі в діаграмах IDEF3. Які правила створення? 

40. Що визначає контекстна діаграма? 

41. Що таке діаграми взаємодії? Види діаграм взаємодії. 

42. Навіщо застосовується нотація IDEF0? 

43. Які діаграми будуються при розробці моделі аналізу? Дайте їм характеристику. 

44. Опишіть призначення діаграми послідовності. 

45. Охарактеризуйте відмінності між видами діаграм взаємодії 

46. Охарактеризуйте призначення діаграми кооперації. 

47. Які основні елементи діаграми станів, яке призначення кожного з них? 

48. Охарактеризуйте методологію "Бережливого виробництва" (Lean Software Development). 

49. Охарактеризуйте підхід екстремального управління проектами Дуга ДеКарло (eXtreme Project 

Management). 

50. Охарактеризуйте ключові відмінності між класичною та гнучкою методологіями. Наведіть 

приклади даних методологій та їх застосування. 
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III. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1. Необхідність використання допоміжного матеріалу та його повний і точний 

перелік (довідники, прилади, тощо) 
За змістом завдань немає потреби використовувати  допоміжний матеріал, тому 

користування ним заборонено. 

Під час проведення додаткового вступного випробування забороняється 

користуватись будь-яким допоміжним матеріалом. 

 

2. Критерії оцінювання  

 

Екзаменаційний білет містить два теоретичні питання.  

 

№ п/п Назва навчальної дисципліни Ваговий бал 

1 Теорія алгоритмів (2.04) 75 

2 Управління IТ-проектами (3.1.15) 25 

 

Максимальна кількість балів, які студент може одержати за випробування  

дорівнює 

1питання*75 балів + 1 питання*25 балів = 100 балів 

 

Відповіді на питання з дисципліни  «Теорія алгоритмів» 

Максимальний ваговий бал - 75: 

 

Кількість 

балів 

Оцінювання питання 

75-67 
повна відповідь з розрахунками, правильними результатами, поясненнями 

(не менше 90% потрібної інформації) 

66-58 
повна відповідь з непринциповими неточностями в розрахунках (не 

менше 80% потрібної інформації)  

57-49 
принципово правильна відповідь з відхиленнями, що стосуються 

відхилень від прийнятої системи розмірності (не менше 70% потрібної 

інформації) 

48-39 
повна відповідь з неточностями (не менше 60% потрібної інформації) та 

незначні помилки в розрахунках 

1-38 
не повна відповідь, в якій відсутні принципові неточності (не менше 50% 

потрібної інформації), але є помилки в розрахунках 

0 неповна відповідь з грубими помилками та (або) принциповими 

неточностями (менше 50%потрібної інформації) 

 

Відповіді на питання з дисципліни  «Управління IТ-проектами». 

Максимальний ваговий бал - 25:  
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Кількість 

балів 

Оцінювання питання 

25-23 
повна відповідь з розрахунками, правильними результатами, поясненнями 

(не менше 90% потрібної інформації) 

22-20 
повна відповідь з непринциповими неточностями в розрахунках (не 

менше 80% потрібної інформації)  

19-17 
принципово правильна відповідь з відхиленнями, що стосуються 

відхилень від прийнятої системи розмірності (не менше 70% потрібної 

інформації) 

16-14 
повна відповідь з неточностями (не менше 60% потрібної інформації) та 

незначні помилки в розрахунках 

1-13 
не повна відповідь, в якій відсутні принципові неточності (не менше 50% 

потрібної інформації), але є помилки в розрахунках 

0 неповна відповідь з грубими помилками та (або) принциповими 

неточностями (менше 50%потрібної інформації) 

 

Загальна оцінка за комплексне фахове випробування обчислюється як проста 

арифметична сума вагових балів чотирьох відповідей. Таким чином, за результатами 

Комплексного фахового випробування вступник може набрати від 0 до 100 балів. 

Залежно від загальної суми отриманих балів вступнику, згідно критеріїв ECTS, 

виставляється оцінка 
 

Сума набраних 

балів 

Оцінка 

95…100 

зараховано 

85…94 

75…84 

65…74 

60…64 

менше 60 незараховано 
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3. Приклад типового завдання комплексного фахового випробування 

            (Форма N Н-5.04) 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» 
 

другий (магістерський) рівень вищої освіти ступеня «магістр»  
                                   (назва ОКР)

 
Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки» 

                        (код і назва напряму підготовки)
 

Навчальна дисципліна Додаткове вступне  випробування  
                                       (код і назва спеціальності)

 

 

Екзаменаційний білет № ____ 

 

1 Поняття алгоритму. Описати способи представлення алгоритму 

2 Дайте визначення поняття «проект» в методології управління проектами. 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри БМК  
 
Протокол № 11 від «  15    »   02 2018 р. 
 

Завідувач кафедри   Є. А. Настенко 
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