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ВСТУП 

Фахові вступні випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальністю 121 «Інженерія 

програмного забезпечення» призначені для перевірки системи знань та вмінь випускників 

освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за циклом професійно-

орієнтованої та практичної підготовки. 

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 на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. 

Завдання спрямовані на перевірку формування найважливіших вмінь базового 

рівня, які визначені у вимогах до обов'язкового рівня підготовки спеціальності 121 

«Інженерія програмного забезпечення» 

 

Розділ 1. Вища математика 

 

Лінійна алгебра. Предмет та задачі дисципліни. Початок алгебри. Дійсні числа та 

дії над ними. Рівняння з однією змінною. Система лінійних рівнянь. Визначники. 

Властивості визначників. Мінори і алгебраїчні доповнення. Матриці. Види матриць [1-4]. 
Елементи векторної алгебри та аналітичної геометрії. Вектори. Декартові 

координати вектора і точки. Лінійні операції з векторами в координатах. Ознаки 

колінеарності та компланарності векторів. Скалярний добуток двох векторів. Вираз 

скалярного добутку через координати. Пряма на площині. Пряма у просторі. Площина у 

просторі. Лінії другого порядку [1-4]. 
Вступ до математичного аналізу. Функція однієї змінної. Поняття функції. Способи 

задавання функції. Область визначення та область значень функції. Властивості функцій. 

Границя функції однієї змінної. Числова послідовність. Означення границі послідовності. 

Неперервність функції однієї змінної. Властивості неперервних функцій [4-6].  
Диференціальне числення функції однієї змінної. Похідна функції однієї змінної. 

Похідні вищих порядків. Диференціал функції однієї змінної. Дослідження функції за 

допомогою похідних. Умови сталості, зростання та спадання функції на проміжку. 

Максимум і мінімум функції, опуклість та увігнутість, точки перетину, асимптоти графіка 

функції. Загальна схема побудови графіка функції [5-8]. 
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Розділ 2. Дискретна математика 

 

 

Теорія множин. Основні понятті. Операції над множинами. Комбінаторіка. Основні 

поняття, комбінаторні з’єднання [1-2]. 
Булева алгебра. Булеан. Булеві змінні та булеві функції, аналітичне представлення 

функцій.. Методи мінімізації логічних функцій (метод Квайна-Мак-Класкі, карти Карно) 
[3]. 

Теорія графів. 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  [1-3]. 
Перелік рекомендованої літератури 
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Розділ 3. Фізика 

 

Механіка. Кінематика. Рівномірний прямолінійний рух. Нерівномірний рух. 

Середня та миттєва швидкість. Вільне падіння тіл [1-2]. 
Динаміка. Механічна взаємодія тіл. Сила. Види сил у механіці. Закони динаміки. 

Механічні коливання й хвилі. Релятивістська механіка. Принцип відносності а. 

Ейнштейна. Сучасні уявлення про простір і час [1-4]. 
Молекулярна фізика і термодинаміка. Властивості  газів, рідин, твердих тіл. Теплові 

явища. Термодинамічна рівновага [5-9]. 
Електродинаміка. Електричне поле. Напруженість електричного поля. Потенціал 

електричного поля. Електроємність. Електричний струм.  Електромагнітне поле.  

Електромагнітні коливання  і хвилі. Хвильова і квантова оптика [8-9]. 
Атомна і ядерна фізика. Ядерна модель атома. Квантові постулати м. Бора. Досліди 

д. Франка і г. Герца. Енергетичні стани атома. Атомне ядро. Протонно-нейтронна модель 

атомного ядра [1-3]. 
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Розділ 4. 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 [1-3]. 
Оператори. Оператор присвоювання. Оператори введення, виведення. Опис 

вказівок повторення і розгалуження мовою програмування. Опис умов [1-3]. 
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 [1-3]. 
Електронні таблиці, їх призначення та основні функції. Робота з файлами 

електронних таблиць. Опрацювання та пошук інформації в середовищі табличного 

процесора [1-3]. 
Перелік рекомендованої літератури 
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Критерії оцінювання результатів 

фахового вступного випробування 

 

При перевірці виконання фахового вступного випробування за відповіді на 

кожне питання виставляються бали згідно з рівнем виконуваного завдання: 
  

 

Форма 1: 

Кількість 

балів 
Критерій, за яким виставляється зазначена кількість балів 

2 виставляється, якщо при відповіді на питання надано вірну відповідь 

0 
виставляється, якщо при відповіді на питання надано невірну відповідь або 

відповідь на питання відсутня 

 

Форма 2: 

Кількість балів Критерій, за яким виставляється зазначена кількість балів 

5 Правильно обрано всі 4 відповіді 

3 Правильно обрано 2 відповіді 

1 Правильно обрано 1 відповідь 

0 Не обрано жодної правильної відповіді 

 

Форма 3: 

Кількість балів Критерій, за яким виставляється зазначена кількість балів 

10 

Правильно записано алгоритм і фрагмент програми, що 

приводить до отримання правильного результату, при вирішенні 

задачі правильно обрано тип змінної, алгоритм враховує всі 

можливі співвідношення між вхідними даними. 

9 

Правильно записано алгоритм і фрагмент програми, що 

приводить до отримання правильного результату, при вирішенні 

задачі правильно обрано тип змінної, алгоритм враховує всі 

можливі співвідношення між вхідними даними, є зайві операції, 

що не впливають на результат, 1 незначна синтаксична помилка. 

8 

Правильно записано алгоритм і фрагмент програми, що 

приводить до отримання правильного результату, при вирішенні 

задачі правильно обрано тип змінної, алгоритм враховує всі 

можливі співвідношення між вхідними даними, є зайві операції, 

що не впливають на результат, є 2 незначні синтаксичні помилки. 

7 

Правильно записано алгоритм і фрагмент програми, що 

приводить до отримання правильного результату, при вирішенні 

задачі правильно обрано тип змінної, алгоритм враховує всі 

можливі співвідношення між вхідними даними, є зайві операції, 

що не впливають на результат, є 3 незначні синтаксичні помилки. 

6 Правильно записано алгоритм і фрагмент програми, що 

приводить до отримання правильного результату, при вирішенні 



задачі помилково обрано тип змінної, алгоритм враховує не всі 

можливі співвідношення між вхідними даними, є зайві операції, 

що не впливають на результат, є 4 незначні синтаксичні помилки. 

5 

Алгоритм і фрагмент програми записано з помилками, при 

вирішенні задачі неправильно обрано тип змінної, алгоритм 

враховує не всі можливі співвідношення між вхідними даними, є 

зайві операції, що не впливають на результат, є синтаксичні й 

семантичні помилки, що приводять до отримання неправильного 

результату. 

4 Алгоритм і фрагмент програми  не дозволяють виконати 

обчислення й оцінити правильність отриманого результату 

3 
Не наведено алгоритм або фрагмент програми; відповідь не 

дозволяє виконати обчислення й оцінити правильність 

отриманого результату 

2 Переписано питання 

 

Форма 4: 

Кількість балів Критерій, за яким виставляється зазначена кількість балів 

15 Правильна та повна відповідь, є правильні приклади та коментарі 

14 Правильна відповідь, є приклади та коментарі, бракує суттєвих 

прикладів застосування теорії або коментарю 

13 Правильна відповідь,  приклади та коментарі, є незначні помилки 

у прикладах. 

12 Правильна відповідь, приклади та коментарі, порушено 

послідовність викладення матеріалу. 

11 Правильна відповідь, приклади, порушено послідовність 

викладення матеріалу,  є незначні помилки теорії. 

10 Правильна відповідь, відсутні правильні приклади та коментарі 

<10 Одиночні вибіркові  знання  стосовно питання 

<5 Одиночні вибіркові знання  стосовно теми питання 

2 Переписано питання 

 

Форма 5: 

Кількість балів Критерій, за яким виставляється зазначена кількість балів 

20 
Глибоке засвоєння програмного матеріалу і послідовно та 

вичерпно викладено матеріал.  

19 
Глибоке засвоєння програмного матеріалу і послідовно та 

вичерпно викладено матеріал, є один незначний недолік 

18 
Глибоке засвоєння програмного матеріалу і послідовно та 

вичерпно викладено матеріал, є декілька незначних недоліків. 

17 
Досконале засвоєння програмного матеріалу, порушено 

послідовність викладення матеріалу, є декілька незначних 



недоліків 

16 

Досконале засвоєння програмного матеріалу, порушено 

послідовність викладення матеріалу, є декілька незначних 

недоліків, є незначні помилки. 

15 
Досконало знає матеріал, не припускає серйозних помилок при 

його викладенні,  порушено послідовність викладення матеріалу 

14 
Неточні формулювання, не припускає серйозних помилок при 

його викладенні,  порушено послідовність викладення матеріалу 

13 
Неточні формулювання, порушено послідовність викладення 

матеріалу 

12 
Неточні формулювання, порушено послідовність викладення 

матеріалу,  є незначні помилки. 

11 
Неточні формулювання, порушено послідовність викладення 

матеріалу,  є значні помилки 

10 
Неточні формулювання, порушено послідовність викладення 

матеріалу,  відповідь  має поверхневий характер 

<10 Одиночні вибіркові  знання  стосовно питання 

<5 Одиночні вибіркові  знання  стосовно теми питання 

2 Переписано питання 

 

Загальна оцінка фахового вступного випробування формується в 

залежності від набраних за відповіді на питання балів наступним чином:  

 

Сума балів   Оцінка за національною шкалою  

90-100 відмінно   

75-89 добре  

60-74 задовільно  

0 -  59 незадовільно   
 

 

 


