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1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

 

Фахові вступні випробування для зарахування абітурієнтів на навчання 

із скороченим терміном очної (заочної) форми навчання за напрямком 

підготовки 6.050103 „Програмна інженерія” призначені для перевірки 

системи знань та вмінь випускників освітньо-кваліфікаційного рівня 

«молодший спеціаліст» з циклу професійно-орієнтованої та практичної 

підготовки у галузі 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка». 

Програма призначена для ознайомлення абітурієнтів з переліком 

навчальних змістовних модулів, зміст яких використовується для складання 

тестових завдань при проведенні фахових вступних випробувань для 

зарахування на навчання за очно-заочною формою навчання з додатковим 

наданням денних послуг за прискореною програмою. 

Завдання спрямовані на перевірку формування найважливіших вмінь 

базового рівня, які визначені у вимогах до обов'язкового рівня підготовки у 

галузі 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка». 

При виконанні завдань абітурієнти повинні показати наступний рівень 

формування вмінь: 

 здійснювати перетворення чисел з однієї системи числення до іншої; 

 здійснювати арифметичні дії у двійковій  системі числення; 

 використовувати стандартні алгоритмічні конструкції при програмуванні; 

 реалізовувати заданий алгоритм на будь-якій мові програмування; 

 розв'язувати найпростіші задачі. 

Фахові вступні випробування проводяться для встановлення рівня 

опанування абітурієнтами наступних змістовних модулів: 

 Основи інформатики 

 Архітектура комп’ютера і системне програмне забезпечення 

 Алгоритмізація і програмування 

 Бази даних 

 Дискретна математика 



 Комп`ютерні мережі 

 Чисельні методи 

 

2 РОЗДІЛИ ПРОГРАМИ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

 

 

Основи інформатики 

Інформація, форми подання інформації в компютері. Дискретизація 

інформації. Кодування інформації. Системи числення. Подання чисел в 

пам'яті комп'ютера. Виконання базових арифметичних операцій у двійковій 

системі числення. Базові поняття та операції математичної логіки.  

Електронні таблиці, їх призначення та основні функції. Робота з 

файлами електронних таблиць. Опрацювання та пошук інформації в 

середовищі табличного процесора. Використання вбудованих формул і 

функцій. Ділова графіка.  

 

Література 

1. Каймин В.А. Информатика / В.А. Каймин. - 6-е изд. - М.: Инфра-

М, 2010. - 284 с. 

2. Руденко В. Д., Макарчук А. М., Патланжоглу М. А. Курс 

информатики / Под ред. Мадзигона В. Н. – К.: Феникс, 2000. – 368 с. 

 

Архітектура комп’ютера і системне програмне забезпечення 

Комп’ютер, призначення і функції основних складових комп’ютера. 

Види пам`яті комп`ютера. Види пристроїв вводу-виводу даних. Структури 

комп’ютерних систем. Операційна система, її призначення та основні 

функції. Поняття файла. Каталоги. Підкаталоги. Операції з файлами. Системи 

опрацювання текстів. 

Література 

1. Порев В.Н. Компьютерная графика. – СПб.: БХВ-Петербург, 

2002. – 432 с. 

2.  Михайленко В.Є., Найдиш В.М., Підкоритов А.М., Скидан І.А.  

Інженерна та комп'ютерна графіка. Київ: Вища школа, 2000. - 342 с. 



Алгоритмізація і програмування 

Поняття алгоритму. Основні властивості алгоритмів. Способи опису 

алгоритмів. Базові структури алгоритмів. Алгоритмічні мови. Програма і 

мови програмування. Поняття транслятора. Структура програми. Типи даних. 

Вирази. Оператори. Оператор присвоювання. Оператори введення, 

виведення. Опис вказівок повторення і розгалуження мовою програмування. 

Опис умов. Структурний підхід до розробки алгоритмів і програм. 

Процедури і функції. Масиви. Алгоритми і програми роботи з масивами. 

Методи впорядкування та пошуку елементів лінійного масиву. Робота з 

рядками. 

 

Література 

 1. Ковалюк Т.В. Основи програмування. -  К.: BHV, 2005. - 400с. 

 2. Керниган Б., Ритчи Д. Язык программирования Си. - М.: 

Финансы и статистика 

 

Бази даних 

Поняття про бази даних, їх призначення та функції. Типи даних, що 

зберігаються в базі даних. Проектування бази даних та створення її 

структури. Робота з таблицями. Пошук, упорядкування та фільтрація даних. 

Використання запитів. Форми, звіти. 

 

Література 

1. Карпова Т.С. Базы данных: модели, разработка, реализация – 

СПб.: Питер, 2001. – 304 с.: ил. 

2. Михеєва В., Харитонова И. Microsoft Access 2003. БХВ-

Петербург, 2004. – 1072 с.: ил. 

 

Дискретна математика 

 Теорія множини. Підмножина. Булеан. Операції над множинами. 

Булеві або логічні функції та булева алгебра. Методи мінімізації логічних 

функцій (метод Квайна-Мак-Класкі, карти Карно). Неорієнтовані графи. 

Підграфи. Ейлереві та Гамільтонові графи. Зв’язність. Дерева та остови, 

остов найкоротших маршрутів. Алгоритми пошуку найкоротших шляхів на 



графі. Розфарбування графів. Хроматичне число та індекс. Плоскі та 

планарні графи. 

 

Література 

1. Бондаренко М.Ф., Білоус Н.В., Руткас А.Г. Комп’ютерна 

дискретна математика. - Харків, Компания СМИТ, 2008. – 485с. 

2. Новиков Ф.А. Дискретная математика для программистов. - СпБ.: 

Питер, 2006.- 368с. 

 

Чисельні методи  

 

Розв’язання систем лінейних алгебраїчних рівнянь методом простої 

ітерації. Задача интерполяції. Чисельне інтегрування. Метод трапецій. Метод 

прямокутників. Оцінка похибки. Чисельні методи розв'язання найпростіших 

задач: знаходження інтегралу методом трапецій, розв'язання нелінійного 

рівняння методом дихотомії.  

 

Література 

1. Самарский А.А. Гулин А.В. Численные методы. - М.: Наука, 1989. 

2. Крылов В.И. и др. Вычислительные методы, том I.II. - М.: 

Наука,1977. 

 

Комп`ютерні мережі 

Види, основні характеристики та принципи використання 

комп`ютерних мереж. Поняття серверу  і робочої станції. Технологія клієнт 

сервер. Глобальна мережа Інтернет, її апаратні, програмні та інформаційні 

ресурси. Ідентифікація комп`ютерів у мережі. Адресація в мережі Інтернет.  

Принципи роботи з гіпертекстом. Створення та перегляд сторінок. Програми- 

браузери.  

 

Література 

1. Олифер В.. Олифер Н. Компьютерные сети. Принципы, 

технологии, протоколы. – СпБ.: Питер, 2011.-944с. 

2. Крылов В.В., Самохвалова С.С. Теория телетрафика и ее 

приложения. – СпБ.:  БхВ- Петербург, 2005.- 268с. 



 
 

Програма затверджена на засіданні кафедри «Прикладна математика і 

інформатика»,  

протокол № 7 від  "22" лютого 2015р. 

 

 

 

 


