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Фахове вступне випробування  
Білет № 1 

 
Завдання 1. Проаналізуйте мову запитів до реляційної бази даних SQL, за-

соби пошуку даних, вирази умови та оператори. Приклади. 
Завдання 2. Методи забезпечення якості обслуговування в мережах (QoS). 

Класи трафіку. Алгоритми обслуговування черг. Механізми кондиціонування 
трафіку. 

Завдання 3. Що таке OLTP-система? Чим вона характеризується і в чому її 
призначення? Опишіть архітектуру OLAP-системи, з урахуванням всіх способів 
її реалізації. 

 
 
Схвалено на засіданні кафедри комп‘ютерних інформаційних технологій 
(Протокол № 2 від 05.02.2020 р.) 
 
Завідувач кафедри _____________ А. С. Савченко 
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РЕЙТИНГОВІ ОЦІНКИ 
 

Виконання окремих завдань фахових вступних випробувань 
 

Вид навчальної роботи Максимальна величина рейтингової оцінки 
(бали) 

Виконання завдання № 1 70 

Виконання завдання № 2 70 

Виконання завдання № 3 60 

Усього 200 
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Відповідність рейтингових оцінок 
у балах оцінкам за національною шкалою  

 
Оцінка 
в балах Пояснення 

100-
200 

180-200 
Відмінно 
(відмінне виконання лише з незнач-
ною кількістю помилок) 

Вступне  
випробування 

складено 
 

150-179 
Добре 
(в загальному вірне виконання з 
певною кількістю суттєвих помилок) 

100-149 Задовільно 
(непогано, але зі значною кількістю 
недоліків та задовольняє мінімаль-
ним критеріям) 

0-99 Вступне випробування не складено 
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Визначення ОІР вступника на навчання за освітньо-професійною програ-
мою підготовки фахівців з вищою освітою ОС «Магістр» 

 

№ 
пор. 

Назва 
рейтингу 

Кількість 
балів 
(max) 

Порядок 
визначення рейтингу 

1. Академічний рейтинг 
(АР) 

10 Визначається за оцінками підсум-
кової зведеної відомості або До-
датку до диплому бакалавра (спе-
ціаліста) за 100-бальною шкалою 
із подальшим переведенням у 10-
бальну шкалу 

2. Фаховий рейтинг  
(ФР) 
 

200 Визначається за 200-бальною 
шкалою за підсумками фахового 
вступного випробування 

3. Рейтинг творчих та 
професійних досяг-
нень (РТПД) 

10 Визначається за 10-бальною шка-
лою за оцінкою творчих та про-
фесійних досягнень 

4. Рейтинг з іноземної 
мови 
(РІМ) 

200 Визначається за 200-бальною 
шкалою за підсумками вступного 
екзамену з іноземної мови 

5. Особистий інтегра-
льний рейтинг всту-
пника (ОІР) 

420 ОІР = АР + ФР + РТПД + РІМ 

 
 
 
 
 




