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1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

 

Вступний екзамен зі спеціальності 122 "Комп’ютерні науки" (освітня 

програма «Управління проектами») здійснюється з метою оцінки рівня 

професійних знань випускників-бакалаврів, передбачених освітньо-

кваліфікаційною характеристикою. Фахове вступне випробування проводить 

приймальна комісія після повного виконання студентами навчального плану 

бакалавра. 

Фахове вступне випробування базується на змістових модулях 

дисципліни "Вищої математики", "Основ інформаційних технологій та 

програмування"  та "Економічної теорії". 

Для прийому на навчання осіб, які здобули ступінь бакалавра та ОКР 

спеціаліста за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), проводиться 

додаткове вступне випробування за відповідною програмою. У разі успішного 

складання додаткового випробування, абітурієнти допускаються до фахового 

вступного випробування. Тривалість проведення вступного випробування 120 

хвилин. Результат фахового вступного випробування оцінюється за шкалою 

від 0 до 200 балів. Мінімальна оцінка з фахового вступного випробування для 

участі в конкурсному відборі становить 120 балів. 

Критерії оцінювання фахового вступного випробування відповідають 

положенню «Положення про організацію прийому до Національного 

університету кораблебудування імені адмірала Макарова при вступі на 

навчання на основі раніше здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного 

рівня) у 2021 році». 

 

 

2. СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО ЗАВДАННЯ ФАХОВОГО 

ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

Кожен білет, сформований у вигляді тестового завдання, він 

складається з 50 питань. На кожне з питань надано чотири відповіді, одна з 

яких є вірною. 
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3. КРИТЕРІЇ ПІДСУМКОВОЇ ОЦІНКИ 

Для вступників на денну форму навчання результати фахового 

вступного випробування оцінюються за шкалою від 0 до 200 балів. 

Мінімальна оцінка з фахового вступного випробування для участі в 

конкурсному відборі становить не нижче 120 балів. 

Критерії оцінювання фахового вступного випробування відповідають 

положенню «Положення про організацію прийому до Національного 

університету кораблебудування імені адмірала Макарова при вступі на 

навчання на основі раніше здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного 

рівня) у 2021 році». 

 

Розділ 1. Вища математика 

Розділ перший фахового випробування складається з завдань 

дисципліни  "Вища математика"  в обсязі,  що викладається на рівні ОКР 

"бакалавр" з інженерно-технічних напрямів.  

Завдання з "Вищої математики" вступного випробування на навчання 

за ОПП магістра та спеціаліста виявляє базові знання для вивчення завдань з 

дисциплін:  

– проектний аналіз; 

– методологія, методи і засоби управління проектами;  

– інформаційні технології управління проектами; 

– теорія і практика розробки та прийняття управлінських рішень; 

– економіко-математичні моделі та методи проектного менеджменту.  

Вступники,  що проходять випробування, повинні володіти знаннями 

та навичками розв’язання завдань за названими нижче темами з вищої 

математики. 

  

Елементи лінійної алгебри 

1. Матриці, їх види. Дії з матрицями.  
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2. Визначник матриці, його властивості, обчислення.  

3. Обернена матриця. Необхідна і достатня умова існування оберненої 

матриці.   

4. Система N лінійних алгебраїчних рівнянь з n невідомими, її 

матричний запис та розв’язок.  

5. Формули Крамера.  

Елементи векторної алгебри 

1. Лінійні операції над векторами.  

2. Базис на площині та у просторі.  

3. Проекція вектора на вісь. Властивості проекцій.  

4. Вектор в системі координат. Модуль вектора.   

5. Скалярний добуток векторів, його властивості та вираз у 

координатах.  

Аналітична геометрія 

1. Поняття фігури, лінії та їх рівняння на площині.  

2. Пряма на площині. Різні види рівняння прямої на площині.  

3. Криві другого порядку – еліпс, гіпербола, парабола. Їхні канонічні 

рівняння та властивості.  

Вступ до математичного аналізу 

1. Функція. Область визначення. Способи завдання функції.  

2. Основні елементарні функції, їх графіки. Елементарні функції.  

3. Неперервність функції в точці (два означення).  

4. Дії над неперервними функціями. Неперервність елементарних 

функцій.  

Похідна і диференціал функції, їх застосування. 

1. Означення похідної. Геометричний і механічний зміст похідної. 

Рівняння дотичної до кривої.  

2. Похідні основних елементарних функцій.  

3. Похідна суми, добутку, частки.  

4. Похідна складеної функції.  
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5. Екстремуми функції. Необхідна умова екстремуму. Достатні умови 

екстремуму.  

Функції двох змінних 

1. Означення функції двох змінних. Область визначення.  

2. Частинні похідні, їх геометричний зміст. Частинні диференціали.  

3. Повний приріст функції двох змінних.  

4. Повний диференціал, його застосування до наближених обчислень 

значень функції та оцінки похибки.  

5. Екстремуми функції двох змінних, означення, необхідні умови, 

достатні умови екстремуму.  

Розділ 2. Основи інформаційних технологій та програмування 

Розділ другий фахового випробування складається з завдань 

дисципліни  "Основи інформаційних технологій та програмування" в обсязі, 

що викладається на рівні ОКР "бакалавр" з інженерно-технічних напрямів.  

Завдання з  "Основи інформаційних технологій та програмування" 

фахового випробування на  навчання за ОПП магістра та спеціаліста виявляє 

базові знання для вивчення завдань з дисциплін:  

– методологія, методи і засоби управління проектами; 

– інформаційні технології управління проектами;  

– теорія та практика прийняття управлінських рішень;  

– управління комунікаціями та моніторінг проектів 

– технології бізнес-презентації; 

– організація праці менеджера проектів 

– теорія і практика бізнес-планування; 

– інформаційні технології наукових досліджень. 

Вступники,  що проходять випробування,  повинні володіти знаннями 

та навичками розв’язання завдань за наступними темами з основ 

інформаційних технологій та програмування.  
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Основи роботи з операційною системою MS Windows 

1. Основні прийоми роботи з операційною системою MS Windows. 

Початок и завершення роботи з системою. Робочий стіл, меню 

"Пуск", панель задач, область повідомлень, диспетчер задач.   

2. Віконний інтерфейс. Робота з вікнами. Прийоми роботи з 

елементами управління.  

3. Допоміжні програми MS Windows. MS Paint, Блокнот, Калькулятор.  

4. Буфер обміну. 

5. Налаштування системи. Панель управління.  

6. Робота з принтерами. 

Робота з файловою системою 

1. Робота з провідником Windows  

2. Файлова структура. Створення, редагування, копіювання, 

переміщення та видалення каталогів.  

3. Робота з файлами. Створення, редагування властивостей, 

копіювання, переміщення та видалення файлів.  

4. Пошук файлів. 

5. Робота з корзиною. 

6. Архівування файлів. 

7. Робота зі змінними носіями. 

Робота з текстовим процесором MS Word 

1. Структура вікна MS Word,  рядок меню,  панелі інструментів, 

статусний рядок. Структура діалогових вікон.   

2. Створення документів,  збереження файлів. Встановлення загальних 

режимів процесора.   

3. Прийоми редагування тексту. Копіювання,  переміщення та 

вилучення фрагментів тексту.   

4. Форматування символів, поняття про гарнітуру, кегль та накреслення 

шрифту.   
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5. Поняття про абзац та його параметри.  Встановлення параметрів 

абзацу.   

6. Режими перегляду документа в MS Word.  

7. Форматування сторінок, нумерація сторінок, колонтитули.   

8. Створення таблиць. форматування та оформлення таблиць.   

9. Перевірка орфографії. Попередній перегляд вигляду документа. 

Друкування документів.  

Робота з табличним процесором MS Excel 

1. Структура вікна MS Excel,  рядок меню,  панелі інструментів, 

статусний рядок. Структура діалогових вікон.   

2. Створення документів,  збереження файлів. Встановлення загальних 

режимів процесора. Робота з листами.  

3. Введення та редагування даних. Вставка та видалення комірок, строк 

та стовпців. Іменування комірок.  

4. Форматування комірок, параметри шрифту.  

5. Робота з формулами та функціями. Майстер функцій.  

6. Робота з діаграмами та графіками.  

7. Сервісні можливості MS Excel. Підбір параметру.  

8. Попередній перегляд вигляду документа. Налаштування параметрів 

друку. Друкування документів.  

Робота з базами даних MS Access 

1. Структура вікна MS Access,  рядок меню,  панелі інструментів, 

статусний рядок. Структура діалогових вікон.   

2. Створення бази даних, збереження файлів. Встановлення загальних 

режимів роботи.  

3. Таблиці даних. Визначення структури та типів полів. Введення та 

редагування даних.  

4. Робота із запитами. Конструктор запитів. Запити на додавання, 

оновлення та видалення даних.  
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5. Робота з формами. Конструктор та майстер форм. Редагування та 

зв’язування форм.   

6. Робота зі звітами. Конструктор та майстер звітів. Редагування звітів. 

Сортування та групування. Друкування звітів.  

Розділ 3. Економічна теорія 

Розділ третій фахового випробування складається з завдань з 

дисципліни  "Економічна теорія"  в обсязі,  що викладається на рівні ОКР 

"бакалавр" з інженерно-технічних напрямів.  

Завдання з  "Економічної теорії" фахового випробування на навчання за 

ОПП магістра та спеціаліста виявляє базові знання для вивчення завдань з 

дисциплін:  

– мікроекономіка і теорія фірми;  

– проектний аналіз;  

– основи підприємницької діяльності;  

– методологія, методи і засоби управління проектами;  

– управління вартістю проекту;  

– закупівлі та контракти в проектах; 

– управління якістю в проектах. 

Вступники,  що проходять випробування, повинні володіти знаннями 

та навичками розв’язання завдань за наступними темами з Економічної 

теорії.  

Загальні основи економічного суспільства 

1. Суспільне виробництво: його фактори і результати.  

2. Економічні потреби й інтереси.  

3. Економічні відносини власності.  

4. Сучасні економічні системи.  

5. Поділ праці, товарне виробництво.  

6. Гроші та їх функції.  

7. Закон грошового обігу.  



8 

 

Теорія і механізм функціонування ринкової економіки 

1. Економічна сутність ринку, закони і механізм функціонування 

ринкової економіки.  

2. Структура та класифікація ринків.  

3. Конкуренція і демонополізація економіки.  

4. Ціна і ціноутворення в ринковій економіці.  

5. Підприємництво як форма діяльності в мовах ринкової економіки.  

Основи теорії мікроекономіки 

1. Мікроекономічний рівень господарювання.  

2. Підприємство (фірма) в системі ринкових відносин.  

3. Витрати виробництва, собівартість, прибуток, рентабельність, 

ефективність виробництва.  

4. Інвестиції та їх ефективність.  

5. Теоретичні основи економіки домогосподарства.  

Основи теорії макроекономіки 

1. Макроекономіка: закономірності функціонування національної 

економіки.  

2. Відтворення та економічне зростання.  

3. Особливості відтворення аграрних відносин.  

4. Ринок робочої сили і проблема зайнятості населення.  

5. Фінанси: структура і механізм функціонування.  

6. Кредитна і банківська системи. Ринок цінних паперів.  

7. Інфляція і антиінфляційне регулювання.  

8. Економічна система розподілу доходів населення.  

9. Управління в ринковій економіці.  

Світова економіка 

1. Світове господарство і динаміка його розвитку.  

2. Міжнародна валютно-фінансова система.  

3. Форми міжнародних економічних відносин.  

4. Виникнення і розвиток грошових відносин. Суть та функції грошей.  
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5. Суб’єкти та об’єкти ринкових відносин. Класифікація ринків.  

6. Сутність, структура та джерела інвестицій. Ефективність інвестицій.  

7. Трудові відносини і зайнятість. Особливості функціонування ринку 

робочої сили.  

8. Етапи становлення та основні риси світового господарства. 

Інтеграційні процеси у світовій економіці.  
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Програма узгоджена з гарантом освітньої програми (гарантами освітніх 
програм)

Л. С. Чернова

Програма обговорена та узгоджена на засіданні кафедри управління 

проектами (протокол № 9 від 25.02.2021 р.)

Завідувач кафедри 

управління проектами 

д-р техн. наук., проф. С.К. Чернов

Програма обговорена та узгоджена на засіданні ради Навчально-наукового 

інституту комп'ютерних наук та управління проектами Національного 

університету кораблебудування (протокол № 6 від 25.02.2021 р.)

Директор ННІКНУП 

канд. техн. наук., доцент Т.А. Фаріонова

Програма затверджена рішенням приймальної комісії 

(протокол № 7 від 25.02.2021 р.). V

Відповідальний секретар 

приймальної комісії В. 1. Комишник
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