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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Вступні випробування проводяться фаховою атестаційною комісією для
осіб, які закінчили ВНЗ та отримали диплом за освітнім ступенем бакалавра
(освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста) і вступають на спеціальність 122.
«Комп`ютерні науки». Бажаючі навчатися для отримання ступеня магістра
складають вступне випробування з
фаху у формі тестування
( http://www.brainbooth.info/), а також проходять співбесіду.
Другий (магістерський) освітній рівень є професійно-орієнтованим і
обов’язковим для продовження навчання за однією зі спеціальностей в
аспірантурі.
Студенти спеціальності 122. «Комп’ютерні науки» опановують знання,
уміння та навички за двома цільовими програмами підготовки:
–Управління проектами розробки інформаційних технологій;
– Управління проектами Start-Up.
Профіль фахівця – моделювання середовища та управління проектами
створення інформаційно-коммунікаційних систем, управління проектами
створення програмного забезпечення, їх фаз та життєвого циклу, аналіз
зацікавлених сторін, ризиків та інших чинників, що впливають на виконання
проектів; визначення підходів та стандартів щодо управління якістю,
комунікаціями, командою, що мають бути застосовані до проекту.
Після закінчення навчання випускники спеціальностей отримують диплом
магістра державного зразка та кваліфікацію керівника проектів та програм. По
програмі Euro MPM додатково – диплом Європейського зразка.
Завдяки своїм фаховим знанням, умінням та навичкам з управління
проектами випускники можуть обіймати посади керівників та консультантів
проектів та програм різного рівня в державних органах, установах та
організаціях різного спрямування.
2. ЗМІСТ ПРОГРАМИ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
Типові тести вступного фахового випробування наведені на сайті
http://www.brainbooth.info/.
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3. СТРУКТУРА
ОЦІНЮВАННЯ

ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО

БІЛЕТА.

КРИТЕРІЇ

Оцінювання знань вступників на вступному випробуванні здійснюється за
шкалою від 0 до 100 балів. Вступне випробування включає комп`ютерне
тестування, яке налічує 40 запитань в різній послідовності. Кожна правильна
відповідь на питання оцінюється в 1 (один) бал, неправильна відповідь – 0
(нуль) балів і за таблицею переведення визначається кількість балів (оцінка) з
вступного випробування.
Таблиця переведення результатів випробування (тестування)
із 40-ти бальної у 100-бальну шкалу оцінювання знань
Кількість вірних відповідей на
запитання тестового завдання

Конкурсна оцінка з фахової дисципліни

0…9

0
(незадовільно – іспит нескладений)

10 - 11
12 - 13
14 - 15
16 - 17
18 - 19
20 - 21
22 - 23
24 - 25
26 - 27
28 - 29
30 - 31
32 - 33
34 - 35
36 - 37
38 - 39
40

60
61
63
65
68
71
74
77
80
83
86
89
92
95
98
100

За результатами вступного випробовування фахова атестаційна комісія
вносить на розгляд приймальної комісії університету затвердження результатів
фахового випробування.

Голова фахової комісії

І.В. Русан

