
 

 

 

Пояснювальна записка 

Метою атестації здобувача вищої освіти є визначення фактичної 

відповідності його підготовки вимогам освітньо-професійної програми. 

Атестація здійснюється екзаменаційною комісією (ЕК) після завершення 

навчання на відповідному рівні вищої освіти. ЕК оцінює рівень науково-

теоретичної і практичної підготовки здобувачів вищої освіти, вирішує 

питання про здобуття визначеного рівня вищої освіти, присвоєння 

відповідної кваліфікації та видачу документа про вищу освіту. 

Екзамен проводиться у письмовій формі за білетами, укладений на 

основі робочих програм з дисциплін «Теорія керування», «Моделювання та 

проектування програмних систем навчального призначення», «Математичне 

моделювання систем і процесів», «Інженерія програмного забезпечення», 

«Управління якістю електронних освітніх ресурсів», «Інженерія знань» у 

вигляді відповідних модулів:  

1. Математичне моделювання. 

2. Інформаційні технології в освіті. 

3. Програмування освітніх додатків 

До атестації допускаються здобувачі вищої освіти, які успішно 

виконали всі вимоги навчального плану (не мають академічної 

заборгованості) зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» рівня вищої освіти 

«магістр». Екзамен зі спеціальності має засвідчити, що здобувач вищої освіти 

оволодів необхідними теоретичними знаннями та навичками їх практичного 

застосування в конкретних умовах. 

Екзамен передбачає перевірити та оцінити: 

 вміння систематизувати теоретичні знання і практичні навички, отримані 

за весь період навчання; 

 вміння вільно володіти методиками теоретичного дослідження при 



розв'язанні конкретних задач з різних предметних областей; 

 вміння працювати на рівні сучасних інформаційних технологій; 

 підготовленість для самостійного аналізу та викладу матеріалу, вміння 

захищати свої знання перед екзаменаційною комісією; 

 вміння аналізувати, досліджувати проблему (задачу) за допомогою нових 

методів, будувати математичну модель синтезувати та узагальнювати 

накопичений в процесі аналізу матеріал, а також розробляти для цього 

програмне забезпечення. 

 

 

 



 

Критерії оцінювання знань і вмінь здобувачів вищої освіти. 

 Система контролю якості навчального процесу та критерії оцінок, 

які використовуються у Херсонському державному університеті, основана на 

"Положенні про організацію навчального процесу у вищих навчальних 

закладах", затвердженим наказом Міністерства освіти України від 02.06.1993 

р. № 161 (розділ Контрольні заходи), Положенні про організацію освітнього 

процесу в Херсонському державному університеті (наказ від 02.09.2020 № 

789-Д), Порядку оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти 

(наказ ХДУ від 07.09.2020 № 803-Д). Метою контролю є оцінка якості 

організації та проведення навчального процесу та його програмних 

результатів навчання, а також подальше вдосконалення форм і методів 

роботи. Основним завданням системи контролю є систематична оцінка якості 

засвоєння здобувачами вищої освіти навчальної інформації у повному обсязі 

курсів, проведення всіх форм занять, підготовки спеціалістів у цілому. 

Результати складання екзамену визначаються оцінками “відмінно”, 

“добре”, “задовільно”, “незадовільно” та виставляється за шкалою ЄКТС, яка 

переводиться у національну 100-бальну систему оцінювання. 

Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється екзаменаційною комісією 

після завершення навчання на певному рівні освіти з метою встановлення 

фактичної відповідності програмних результатів навчання здобувачів вищої 

освіти стандартам вищої освіти (вимогам НРК за відсутності стандартів), 

зокрема, освітньо-професійній програмі підготовки. 

Кожен екзамен (кожен модуль комплексного екзамену) оцінюється 

окремо за національною системою оцінювання, в балах й за системою ЄКТС, 

про що робиться запис у заліковій кредитній книжці, протоколі засідання 

екзаменаційної комісії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Національна шкала 

успішності 

100-бальна система 

оцінювання 

Оцінка 

ЄКТС 

Відмінно 90-100 A 

Добре 
82-89 B 

74-81 C 

Задовільно 
64-73 D 

60-63 E 

Незадовільно 
35-59 FX 

0-34 F 

  



 

 

 

Кваліфікаційна робота є складовою атестації здобувача вищої освіти. 

Оцінюється кваліфікаційна робота членами екзаменаційної комісії після 

прилюдного захисту її  здобувачем вищої освіти за національною шкалою 

оцінок, у балах і за шкалою ЄКТС.  

Загальна кількість балів включає оцінки за:  

- якісні параметри випускної роботи – максимально 50 балів;  

- публічний захист – максимально 40 балів;  

- організація дослідження та оформлення роботи – максимально 10 балів. 

Рішення комісії про оцінювання рівня підготовки здобувача вищої 

освіти, а також про присвоєння йому кваліфікації «Магістр» та видачу 

документів про вищу освіту приймається комісією на закритому засіданні 

відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів членів комісії, які 

брали участь у засіданні. При однаковій кількості голосів голос голови 

комісії є вирішальним. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Пояснення щодо загальних критеріїв оцінювання за шкалою ECTS 

 

Оцінка за шкалою ECTS 

О
ц

ін
к

а
 

Пояснення 

А «Відмінно» – теоретичний зміст дисципліни (курсу) засвоєний здобувачем вищої освіти 

повністю,  необхідні практичні навички роботи з навчальним матеріалом повністю 

сформовані, всі навчальні завдання, що передбачені робочою навчальною програмою, 

виконані в повному обсязі, відмінна робота без помилок або з однією незначною 

помилкою. 

B «Дуже добре» – теоретичний зміст курсу засвоєний повністю,  необхідні практичні 

навички роботи з навчальним матеріалом в основному сформовані, всі навчальні завдання, 

що передбачені робочою навчальною програмою, виконані, якість виконання  більшості з 

них оцінено числом балів, близьким до максимального, робота має дві-три незначні 

помилки. 

C «Добре» – теоретичний зміст курсу засвоєний повністю, практичні навички роботи з 

навчальним матеріалом в основному сформовані, всі навчальні завдання, що передбачені 

робочою навчальною програмою, виконані, якість виконання  жодного з них не оцінено 

мінімальним числом балів, деякі види завдань виконані з помилками, робота має кілька 

незначних помилок або одну-дві значні помилки. 

D «Задовільно» – теоретичний зміст дисципліни засвоєний не повністю, але прогалини в 

знаннях не носять істотного (системного) характеру, необхідні практичні навички роботи з 

навчальним матеріалом в основному сформовані, більшість передбачених робочою 

навчальною програмою навчальних завдань  виконана, деякі з виконаних завдань містять 

помилки, робота з трьома значними помилками. 

E «Достатньо» – теоретичний зміст дисципліни засвоєний частково, деякі практичні 

навички роботи з навчальним матеріалом не сформовані, частина передбачених робочою 

навчальною програмою завдань не виконана, або якість виконання деяких з них оцінено 

числом балів, близьким до мінімального, відповідь (в усній або письмовій формі) 

фрагментарна, непослідовна. 

FX «Умовно незадовільно» – теоретичний зміст курсу засвоєний частково, необхідні 

практичні навички роботи з навчальним матеріалом не сформовані, більшість 

передбачених робочою навчальною програмою завдань не виконано або якість їх 

виконання оцінено числом балів, близьким до мінімального; при додатковій самостійній 

роботі над матеріалом дисципліни можливе підвищення якості виконання навчальних 

завдань (з можливістю повторного складання); робота, що потребує доопрацювання. 



F «Безумовно незадовільно» – теоретичний зміст дисципліни  не засвоєний, необхідні 

практичні навички роботи з навчальним матеріалом не сформовані, всі виконані  навчальні 

завдання містять грубі помилки, додаткова самостійна  робота над матеріалом курсу не 

приведе до значимого  підвищення якості виконання навчальних завдань; робота, що 

потребує повної переробки. 

 

 



  

І модуль - Математичне моделювання 

 

Математичне моделювання систем і процесів 

 

1. Математична модель. Експериментальний метод дослідження та 

математичні моделі. Етапи моделювання систем та процесів. 

2. Чисельні методи дослідження математичних задач. Їх необхідність, 

застосування та приклади.  

3. Похибки даних. Основні визначення та приклади.  

4. Похибки розв’язку обчислювальних задач. 

5. Відокремлення коренів. Необхідність та методи.  

6. Методи розв’язання рівнянь на відрізку.  

7. Метод простої ітерації.   

8. Нерухомі точки, цикли та атрактори динамічної системи. Дивні атрактори.  

9. Еквівалентність та структурна стійкість динамічних систем.  

10. Системи з одним ступенем свободи. Приклад. Нерухомі точки та 

атрактори. 

 

Теорія керування 

 

1. Класичне варіаційне обчислення. Задача Больца. Алгоритм рішення. 

Необхідні умови екстремуму. 

2. Найпростіша задача класичного варіаційного обчислення. Алгоритм 

рішення. Необхідні умови екстремуму. 

3. Задачі з рухомими кінцями. Алгоритм рішення. Необхідні умови 

екстремуму. 

4. Принцип Лагранжа для ізопериметричних задач. Алгоритм рішення. 

5. Ізопериметричні задачі. Необхідні умови екстремуму. Приклади 

розв’язання задач. 

6. Задача Лагранжа оптимального керування. Алгоритм рішення. Необхідні 

умови екстремуму. 

7. Принцип Лагранжа для ляпуновських задач. Алгоритм рішення. 

8. Принцип максимуму Понтрягіна. Постановка задачі. Алгоритм рішення. 

9. Принцип максимуму Понтрягіна. Необхідна умова екстремуму. Приклади 

розв’язання задач. 

10. Принцип максимуму Понтрягіна. Задача про швидкодію. Алгоритм 

рішення. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ІІ модуль – Інформаційні технології в освіті 

 

Моделювання та проектування програмних систем навчального та 

наукового призначення 

 

1. Концепція інформаційної підтримки навчального процесу і її реалізація у 

програмних системах навчального призначення 

2. Основні технології розроблення програмних систем навчального 

призначення 

3. Математичні моделі та методи алгебраїчних обчислень у математичних 

системах навчального призначення 

4. Методи специфікацій алгебраїчних обчислень. 

5. Вивід алгебраїчних програм. 

6. Верифікація алгебраїчних обчислень 

7. Методи комп’ютерної алгебри розв’язання тригонометричних задач 

8. Математичні моделі та методи реалізації прикладних задач в математичних 

системах навчального призначення 

9. Основні алгоритми комп’ютерної алгебри 

10. Основні задачі та алгоритми МСНП «Статичний аналіз програм» 

 

Управління якістю електронних освітніх ресурсів 

 

1. Моделювання системи управління якістю електронних освітніх ресурсів 

(ЕОР). Система управління якістю ЕОР в університеті 

 2. Міжнародні стандарти електронних освітніх ресурсів (ЕОР). Система 

управління якістю на основі стандарту ISO серії 9000/9001. Специфікації 

стандарту IMS. Технологічні вимоги стандарту SCORM. 

 3. Показники та критерії якості електронних освітніх ресурсів (ЕОР). 

Класифікація типів ЕОР. Вимоги до засобів ІКТ навчального призначення. 

Параметризація показників і методика оцінювання ЕОР. Критерії якості ЕОР. 

4. Оцінка якості електронних освітніх ресурсів (ЕОР). Експертна комісія 

оцінки якості ЕОР. Задачі і функції експертної комісії в системі управління 

якістю ЕОР в університеті. Методи оцінки узгодженості роботи експертів 

5. Служби системи управління якістю електронних освітніх ресурсів (ЕОР). 

Служба моніторингу якості ЕОР.  Служба оцінки якості ЕОР. Служба 

супроводу і модернізації ЕОР. Організація зворотного зв’язку з 

користувачами ЕОР 

6. Метод експертних оцінок якості електронних освітніх ресурсів (ЕОР). Цілі 

та задачі експертизи. Об’єкти та параметри оцінювання ЕОР. Етапи 

проведення експертизи. Програмно-технологічна, психолого-педагогічна та 

ергономічна експертизи. 

 



 

 

 

7. Метод апробації електронних освітніх ресурсів (ЕОР). Зворотній зв’язок з 

користувачами. Цілі та задачі методу апробації ЕОР. Методика використання 

оцінки ЕОР користувачами за методом апробації. Роль зворотного зв’язку в 

системі управління якістю ЕОР 

8. Організація моніторингу якості електронних освітніх ресурсів (ЕОР). 

Організація роботи служби моніторингу якості ЕОР. Організація роботи 

служби оцінки якості ЕОР. Автоматизація оцінювання якості ЕОР 

9. Методи та технології підвищення якості електронних освітніх ресурсів 

(ЕОР). Управління якістю розробки ЕОР. Організація роботи служби 

супроводу і модернізації ЕОР 

10. Якість електронних освітніх ресурсів (ЕОР) в системі дистанційного 

навчання. Структура дистанційного курсу. Якість дистанційного курсу 

навчання. 

 

3 Модуль   Програмування освітніх додатків 

 

Інженерія програмного забезпечення 

 

1. Моделі життєвого циклу розробки програмного забезпечення (ПЗ). 

Характеристика основних етапів. 

2. Моделі життєвого циклу розробки програмного забезпечення. Каскадна 

модель і її особливості. 

3. Моделі життєвого циклу розробки програмного забезпечення. Ітераційна 

модель і її особливості. 

4. Моделі життєвого циклу розробки програмного забезпечення. V модель і її 

особливості. 

5. Вимоги до програмного забезпечення. Типи та рівні вимог. Етапи роботи з 

вимогами. 

6. Вимоги до програмного забезпечення. Керування вимогами. 

7. Тестування програмного забезпечення. Характеристика типів тестування. 

Процеси тестування у рамках розробки проекту. 

8. Керування проектом. Менеджер та його основні обов’язки. 

Характеристика основних процесів. 

9. Гнучкий підхід Agile. Основні ідеї та принципи, поясніть необхідність 

виникнення. Основні принципи методології Скрам. 

10. Гнучкий підхід Agile. Основні принципи методології Канбан та ХР. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Інженерія знань 

 

1. Моделі та засоби представлення знань. Інженерія знань як галузь людської 

діяльності. Основні терміни та означення навчальної дисципліни. Предмет і 

метод інженерії знань. 

2.  Основні моделі представлення знань. Логічна модель представлення 

знань. Обчислення предикатів першого порядку. Дедуктивний висновок в 

логічних моделях. Прямий, зворотний і змішаний логічний висновок. Метод 

резолюції. 

3.  Мережева модель. Поняття семантичної мережі. Класифікація 

семантичних мереж. Основні види відносин в мережі. Фрейми. Системи 

фреймів. Представлення знань на основі фреймів. 

4. Продукційна модель. Формальні і програмні системи продукцій. Структура 

і цикл роботи програмної системи продукцій. Конфліктна множина правил. 

Механізми активації правил. Прості і керовані системи продукції. 

Представлення знань на основі продукцій.  

5. Представлення нечітких знань. Поняття лінгвістичної змінної. Нечіткі 

множини. Основні операції над нечіткими множинами. Нечіткі відносини. 

Нечіткий висновок. Схема Шортліффа. 

6. Загальне поняття експертних систем (ЕС). Основні особливості ЕС. 

Структура і режими роботи ЕС. Класифікація ЕС за типами вирішуваних 

задач. Класифікація ЕС по ступеню опрацьованості і налагодженості. 

Приклади відомих ЕС. 

7. Системи пояснень в експертних системах, принципи їх побудови. Бази 

знань експертних систем. Уявлення знань про предметну область.  

8. Одержання знань. Фази одержання знань. Моделі одержання знань. 

Методи вилучення знань.  

9. Класифікація методів одержання знань. Критерії вибору методу. Пасивні 

методи вилучення знань: спостереження, аналіз протоколів “думок вголос”, 

лекції.  

10. Активні індивідуальні методи одержання знань: анкетування, інтерв'ю, 

вільний діалог. Активні групові методи: «круглі столи», «мозковий штурм», 

ролеві ігри. Експертні ігри. Тестологічні методи вилучення знань. 
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