
 



2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

ЗМІСТ 
 

 

 стор. 

Вступ 4 

1. Перелік дисциплін, що виносяться на фахове випробування 5 

2. Порядок проведення фахового випробування                    5 

3. Перелік тем та питань з дисциплін, що виносяться на фахове 

випробування 
5 

4. Рекомендована література для підготовки до фахового 

випробування 
10 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4 

 

Вступ 

 

Навчання за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» дає змогу 

отримати базову вищу освіту та кваліфікацію бакалавра з відповідним 

профілем знань. Базова вища освіта забезпечує ґрунтовні знання в галузі 

інформаційно-комп’ютерних технологій. 

Обравши спеціальність «Комп’ютерні науки», студенти отримують 

достатні знання для експлуатації комп’ютеризованих систем, в тому числі 

комп’ютерних систем обробки інформації та управління інформаційно-

аналітичних систем, інформаційних систем проектування, систем штучного 

інтелекту та програмного забезпечення автоматизованих систем та ЕОМ, 

інтелектуальних систем обробки інформації і прийняття рішень. 

Вони здатні забезпечити складання техніко-економічних обґрунтувань 

та технічних завдань, а також бути компетентними у таких областях знань, як 

принципи побудови та архітектури сучасних автоматизованих систем; 

методи побудови і аналізу типових моделей баз даних та знань, складних 

об’єктів і систем; методи розроблення системного і прикладного 

забезпечення для автоматизованих систем різноманітного призначення; мови 

програмування високого рівня (JAVA, С#, C++); типові комп’ютерні системи 

(Microsoft Office, Adobe Page Maker, PhotoShop, Corel Draw), методи аналізу і 

побудови типових моделей обробки інформації в області бізнесу, 

менеджменту та підприємництва; методи проектування програмних засобів 

для фінансово-банківської системи; програмні засоби для задач менеджменту 

та маркетингу, створення мультимедійних систем. 

Відповідно до Правил прийому до КНУ в 2021 році, для осіб, які 

здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста з галузі 

знань 12 «Інформаційні технології» визначено фахове випробування для 

здобуття ступеня освіти «бакалавр» зі спеціальності 122 «Комп’ютерні 

науки». 

Метою програми є надання вступникам інформації щодо загальних 

вимог до вступу, основних завдань фахового випробування, літератури, 

необхідної для підготовки. Програма допоможе вступникам якісно 

підготуватися до фахового випробування. 

Мета фахового випробування зі спеціальності «Комп’ютерні науки» 

— виявлення знань за напрямами інформаційних технологій вступника для 

формування контингенту студентів, найбільш здібних до успішного 

опанування дисциплін освітньої програми «бакалавра». 

Вимоги до здібностей і підготовленості вступників. Для успішного 

засвоєння освітньої програми бакалавра вступники повинні мати освітньо-

кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» споріднених спеціальностей, 

та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навиками в галузі технічних 

і соціальних наук та інформаційних технологій. Обов’язковою умовою є 

вільне володіння державною мовою. 
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1.Перелік дисциплін, що виносяться на фахове випробування 

 

1. Основи інформаційних технологій  

2. Основи алгоритмізації та програмування 

3. Комп’ютерна графіка 

4. Інформаційні системи і технології на підприємстві 

 

2. Порядок проведення фахового випробування 

 

Фахове випробування на навчання за ступенем «бакалавр» проводиться 

згідно із Правилами прийому до Криворізького національного університету в 

2022 році та Положенням про організацію прийому на навчання до 

Криворізького національного університету за ступенем вищої освіти 

«бакалавр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст». 

Для проведення фахового випробування за спеціальністю 

122 «Комп’ютерні науки» створюється фахова атестаційна комісія. 

Фахове випробування на навчання за спеціальністю 122 «Комп’ютерні 

науки» проводиться у формі тестування. Кожне тестове завдання містить 24 

питання з відповідних дисциплін трьох рівнів складності. Фахове 

випробування триває одну академічну годину (60 хв.).  

 

3. Перелік тем та питань з дисциплін, що виносяться на фахове 

випробування 

 

Програма фахового випробування  формується із навчальних дисциплін, 

що входять до освітньо-професійних програм підготовки молодших 

спеціалістів. Теми та питання дисциплін, які включаються до програми 

фахового випробування, наводяться у табл. 3.1-3.4. 

 

Таблиця 3.1 

Перелік тем та питань з дисципліни «Основи інформаційних технологій» 

 
 Назва теми Питання 

1. Основні поняття 

інформаційних 

технологій  

Поняття інформації та інформаційних технологій. 

Аспекти представлення інформації. Якісні та кількісні 

властивості інформації. Операції перетворення даних. 

Форми подання інформації. 

2. Системи числення Кодування даних. Позиційні та непозиційні системи 

числення. Двійкова, вісімкова та шістнадцяткова системи 

числення. Переведення чисел між позиційними 

системами числення. Представлення від'ємних і дробових 

чисел у пам'яті комп'ютера. Проведення розрахунків у 

позиційних системах числення 

3. Архітектура 

персональних 

Історія розвитку обчислювальної техніки. Покоління 

розвитку комп’ютерів. Основи фон-нейманівської 
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комп’ютерів архітектури: основні пристрої, які входять до складу 

комп’ютера; принципи роботи фон-нейманівської ЕОМ 

Архітектура та класифікація комп’ютерів.  

4. Апаратне забезпечення 

персональних 

комп’ютерів 

Склад апаратного забезпечення персонального 

комп’ютера. Пристрої які формують склад системного 

блоку: материнська плата, центральний процесор, 

внутрішня пам'ять, жорсткий диск (вінчестер), графічна 

карта (відеокарта). Основні інтерфейси жорстких дисків. 

Накопичувачі на гнучких магнітних, компакт дисках та 

флеш пам’яті.  

5. Програмне забезпечення 

персональних 

комп’ютерів 

Системне програмне забезпечення: поняття, основні 

функції та складові частини. Операційна система. Основні 

сімейства операційних систем. Файлова система та її 

структура. Драйвери. Сервісні програмні засоби: службові 

програми, антивіруси. Адміністративні засоби боротьби з 

вірусами. 

6. Прикладне програмне 

забезпечення 

Класифікація службового програмного забезпечення. 

Обробка текстової та графічної інформації. Електронні 

таблиці, системи управління базами даних, електронні 

презентації, інструментальні мови та системи 

програмування. 

7. Пристрої виведення 

інформації. Периферійні 

пристрої 

Монітори на електронно-променевій трубці, на рідких 

кристалах, плазмові панелі. Принтери: матричні, 

струменеві, лазерні. Сканери: планшетні, барабанні, 

ручні. Звукова карта та мережева плата. Модеми їх види 

та характеристики. Конфігурування комп’ютера. 

8. Комп’ютерні мережі. 

Інтернет 

Класифікація обчислювальних мереж. Адресація в мережі 

Інтернет. Система доменних імен DNS. Протокол TCP/IP. 

Основні мережні сервіси. Електронна пошта. World Wide 

Web. Історія створення та перспективи розвитку мережі 

Інтернет. 

9. Текстовий редактор 

WORD 

Основні положення. Створення, відкривання, збереження 

файлу. Перегляд документа.  

Виділення, копіювання, вилучення, вставлення блоків 

тексту. Форматування сторінки, абзаців документа, 

символів. Робота з панелями інструментів. Користування 

автотекстом. Автоматична заміна символів у тексті. 

Створення маркерованих і нумерованих списків. 

Створення рамки і заливки у документі. Робота з 

колонтитулами. Робота з файлами. Розбиття тексту на 

колонки. Створення складних математичних виразів.  

Робота з таблицями та формулами. 

Створення графічних об'єктів. Установка полів, злиття 

кількох документів. 

10. Табличний процесор 

EXCEL 

Основні положення. Виділення, копіювання, вилучення, 

переміщення значень комірок, рядків і стовпців. 

Редагування значень комірок, маркери поділу вікна. 

Формування комірок. Внесення формул і функцій у 

комірки. Друкування таблиці. Побудова діаграм. Робота з 

макросами. Створення зведених таблиць. 
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Таблиця 3.2 

Перелік тем та питань з дисципліни  «Основи алгоритмізації та 

програмування» 

 
 Назва теми Питання 

1. Етапи комп’ютерного 

розв’язування задач. 

Алгоритми. Блок-схеми 

Етапи підготовки та комп’ютерної реалiзацiї програм. 

Інстументальні середовища розробки програм. Основнi 

складовi систем програмування: 

компiлятори/iнтерпретатори, бiблiотеки пiдпрограм, 

допомiжнi програми. Алгоритм розв’язуваання задачі. 

Графiчне подання  алгоритмів у формі блок-схем. Види 

обчислювальних процесiв: лiнiйний, розгалужений, 

циклiчний.  

2. Вирази та операцiї Типи операцiй: арифметичнi, порозряднi, операцiї 

вiдношення, логiчнi. Порядок i пріоритетнiсть виконання 

операцiй. Стандартнi математичнi функцiї для роботи зі  

скалярними даними. Явне та неявне перетворення типiв. 

3. Загальна характеристика 

та базові елементи мови 

С# 

Основнi риси об’єктно-орієнтованої мови програмування 

C#. Загальна структура програми. Змінні. Літерали. Типи 

даних. Арифметичні операції. Консольне введення-

виведення. Порозрядні операції. Операції присвоєння. 

Перетворення базових типів даних.Умовні вирази. 

Умовні конструкції.Цикли. Масиви. Методи. Класи. 

4. Оператори мови С++ Види операторів. Правила асоціативності арифметичних 

операторів. Пріоритети арифметичних операторів. 

Умовні оператори, до яких ставляться оператор умови іf і 

оператор вибору swіtch; оператори циклу (for, whіle, do 

whіle); оператори переходу (break, contіnue, return, goto). 

5. Масиви. Множини. 

Символьні рядки 

Регулярний тип даних – масив. Оголошення масивiв, 

розташування в пам’ятi, звертання до елементiв. Операцiї 

над масивами. Множинний тип даних. Оголошення та 

iнiцiалiзацiя. Операцiї над множинами. Тип стрiнг, 

збереження у пам’ятi. Операцiї над стрiнгами введення-

виведення. Бiблiотечнi функцiї та процедури для роботи 

зi стрiнгами.  

6. Записи Комбiнований тип даних – записи. Структура запису, 

оголошення та iнiцiалiзацiя. Доступу до полiв запису. 

Оператор with та операцiї над записами. Масиви записiв. 

7. Процедури та функції Призначення та структура пiдпрограм Турбо-Паскаля. 

Заголовки процедур i функцiй, тiла пiдпрограм. 

Повернення значень функцiї; варiанти завершення 

пiдпрограм. Глобальнi та локальнi змiннi, область дiї i час 

iснування. Взаємозв’язок формальних і фактичних 

параметрiв: параметри-змiннi, параметри-значення, 

нетипізованi параметри. Масиви, стрiнги і структури як 

параметри пiдпрограм. Рекурсивнi пiдпрограми. 
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Таблиця 3.3 

 

Перелік тем та питань з дисципліни «Комп’ютерна графіка» 

 
№ 

з/п 
Теми дисципліни Питання дисципліни 

1. 

Теоретичні основи 

комп’ютерної графіки 

Теорія комп’ютерної графіки. Відтворення кольору в 

комп’ютерній графіці. Формати графічних файлів. 

Алгоритми стискання зображень. 

2. 

Програмні засоби  

комп’ютерної графіки 

Напрямки застосування та засоби комп’ютерної    

графіки. Комп’ютерна графіка в мережі Інтернет. 

Технології програмування графіки. Технології 3D-

графіки, мультимедіа, гіпермедіа, цифрового фото й  

інтерактивного відео. 

 

Таблиця 3.4 

Перелік тем та питань з дисципліни «Інформаційні системи і технології 

на підприємстві» 

 
№ 

з/п 
Теми дисципліни Питання дисципліни 

1. 

Основні поняття і струк-

тури інформаційних 

систем та інформаційних 

ресурсів організації 

Основні поняття і роль інформаційних систем і 

технологій в управлінні підприємством. Поняття 

інформаційних систем та інформаційних технологій. 

Роль інформації в управлінні підприємством. 

Класифікація інформаційних систем. 

2. 

Інформаційні ресурси 

підприємств 

Інформаційні ресурси в управлінській діяльності. 

Класифікація інформаційних ресурсів. Інформаційна 

діяльність підприємства, роль та характеристика 

інформаційної служби підприємства 

3. 

Економічна інформація 

на підприємствах і 

засоби її формалізо-

ваного опису 

Економічна інформація. Властивості економічної 

інформації. Характеристика методів класифікації та 

кодування економічної інформації. Єдина система 

класифікації та кодування техніко-економічної 

інформації. Кодування бухгалтерської інформації у базах 

даних ІС. 

4. 

Сучасні підходи до 

розроблення і 

впровадження 

інформаційних систем 

Методологія створення інформаційних систем. Методи 

розробки моделей підприємств Стратегії розробки 

інформаційних систем. Функції інформаційних систем, 

ієрархія керування на підприємствах 

5. 

Засоби створення і 

забезпечення ІС і 

технологій на 

підприємствах 

Система основних визначень ресурсів ІСП. Ресурси 

телекомунікацій. Програмне забезпечення. Технічне 

забезпечення. Структура комп’ютерних інформаційних 

систем підприємств. 

6. 

Еволюція стратегічних 

моделей управління 

підприємством в 

інформаційних системах 

Управління підприємством: зміст і концепції. Основи 

концепцій MRPII, ERP, APS, CSRP. Філософія і основні 

поняття MRP. Планування виробничих ресурсів 
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7. 

Підприємство як суб’єкт 

інформатизації 

Організаційно-правові форми підприємств. Механізм 

державного регулювання інформаційної діяльності 

підприємств. ІТ технології в управлінні інформаційною 

діяльністю підприємства. Формування технологічного 

середовища інформаційних систем на підприємстві. 

Моделі життєвого циклу інформаційних систем 

підприємств та його основні етапи. 

8. 

Сучасні засоби створення 

автоматизованих 

інформаційних 

технологій на 

підприємствах 

Автоматизовані інформаційні технології, їх розвиток і 

класифікація. Автоматизоване робоче місце — засіб 

автоматизації роботи кінце- вого користувача на 

підприємстві. Типова структура АУС промислового 

підприємства. 

9. 

Сучасні підходи до 

розробки і впровадження 

інформаційних систем на 

підприємствах 

CASE-технології - інструментарій підтримки життєвого 

циклу інформаційних систем. Проектування баз даних. 

Інформаційні системи при отриманні інформації по 

заданим умовам.  

10. 

Інформаційні потоки на 

підприємстві 

Джерела інформації в системі суб’єктно-об’єктних 

відносин інформаційної діяльності. Документно-

інформаційні потоки, їх види. Роль документа в 

інформаційній діяльності. Поняття інформаційних 

потоків. Класифікація інформаційних потоків. Суб’єкти 

інформаційних відносин. Форми організації 

інформаційної діяльності підприємства. 

11. 

Автоматизація 

управління проектами на 

підприємствах 

Загальні відомості про управління проектами. 

Постановка задачі управління проектами. Базові 

функціональні можливості автоматизованих систем 

управління проектами. Загальні характеристики 

найбільш поширених автоматизованих систем 

управління проектами. Системи календарно-мережевого 

планування. Сіткові графіки їх особливості та 

призначення. Використання інформаційних систем для 

бізнес-планування. Характеристика пакету Project Expert. 

12. 

Комп’ютерні системи 

підтримки прийняття 

рішень  

Сутність і компоненти СППР. Архітектура систем 

підтримки прийняття рішень. База даних і система 

управління базою даних СППР. 

13. 

Експертні системи і їх 

використання  

Загальні відомості про експертні системи. 

Характеристика експертних систем. Основні положення 

методології побудови експертних систем. 

14. 

Інтегровані інформаційні 

системи управління 

підприємствами 

Основні види інтегрованих систем. Структура і зміст 

корпоративних інформаційних ресурсів. Призначення і 

області застосування. Порядок адаптації і впровадження.  
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4. Рекомендована література для підготовки до фахового випробування 
 

Основи інформаційних технологій 

1. Основи інформаційних технологій і систем. Підручник / В. А. Павлиш, Л. К. 

Гліненко, Н. Б. Шаховська. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 

2018. 620 с. 

2. Рзаєв Д. О., Шарапов О. Д., Ігнатенко В. М., Дибкова Л. М. Інформатика та 

комп’ютерна техніка: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц.- К.: 

КНЕУ, 2012.- 486 с. 

3. Глинський Я.М.  Практикум з інформатики. Навч. посіб.- 8-ме оновл. вид.- 

Львів: Деол, СПД Глинський, 2015. -296 с.  

4. Микрюков В.Ю. Информация, компьютер, информационные системы./ 

Микрюков В.Ю. – К.: Феникс, 2007. – 442с. 
 

Основи алгоритмізації та програмування 

5. Троелсен, Эндрю Язык программирования C# 5.0 и платформа .NET 4.5 / 

Эндрю Троелсен. - М.: Вильямс, 2015. - 486 c. 

6.  Троелсен, Эндрю Язык программирования С# 2008 и платформа .NET 3.5 

/ Эндрю Троелсен. - М.: Вильямс, 2010. - 370 c. 

7. Щедріна О.І. Алгоритмізація та програмування процедур обробки 

інформації: Навч. посібник  - К.: КНЕУ, 2001.  - 240 с. 

8. Інформатика: Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології. Посіб. /За ред. 

О.І.Пушкаря — К.: Видавничий центр "Академія", 2001. — 696 с. (Альма-

матер)  

9. Ковалюк Т.В. Основи програмування. – К.: Видавнича група BHV, 2005. – 

384 с. 

10. Глибовець А. М., Глибовець М. М., Проценко В. С. Практикум з мови 

програмування Сі [Текст] .- К.:Видав. дім "Києво-Могилянська академія", 

2010 .-209 с. 

Комп’ютерна графіка 

11. Ванін В.В. Комп’ютерна інженерна графіка. - К.: Каравела, 2005. 

12. Веселовська Г.В. Основи комп’ютерної графіки. - Херсон: Олді-плюс, 

2001. 

13. Петров М.Н., Молочков В.П. Компьютерная графика: учебник для вузов. – 

СПб.: Питер, 2003. – 736 с. 

14. Рейнбоу В. Компьютерная графика. Энциклопедия: перев.с англ.- СПб.: 

Питер, 2003.-763 с. 

 

Інформаційні системи і технології на підприємстві 

 

15. Береза А.М. Інформаційні системи і технології в економіці: навчально-

методичний посібник / А.М. Береза – К: КНЕУ, 2002.  
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16. Вовчак І.С. Інформаційні системи та комп’ютерні технології. Навчальний 

посібник. – Тернопіль, «Карт-бланш», 2001. 

17. Гужва В.М. Інформаційні системи і технології на підприємствах. 

Навчальний посібник. – К: КНЕУ, 2001. 

18. Інформаційні системи і технології в економіці. Посібник. / За ред. 

Пономаренка В.С. – К: «Академія», 2002. 

19. Сендзюк М.А. Інформаційні системи в державному управлінні: навч. 

посібник / М.А. Сендзюк – К.: КНЕУ, 2004.  

20. Трутнев Д.Р. Архитектуры информационных систем. Основы 

проектирования: учебное пособие / Д.Р. Трутнев – СПб.: НИУ ИТМО, 

2012.  

21. Яковлєв Ю.П. Економіка торгівлі з використанням інформаційних 

технологій: навч. посібник. – К: Центр навчальної літератури, 2006. – 

376с. 


