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РОЗДІЛИ ПРОГРАМИ 
фахового вступного випробування 

для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста 

(на 3 курс денної форми навчання) 
за дисципліною 

1 Перелік дисциплін, що виносяться на екзамен та їх основний зміст 

 

1.1 «Бази даних» 

 
Організація баз даних і знань 

1. Система баз даних. Призначення. Основні характеристики.[1-3] 
2. Типи СУБД. [1-4] 
3. Поняття СУБД. [1-3] 
4. Реляційна система управління базами даних. [1-3] 
5. Моделі даних [2-3] 
6. Мова SQL (основні поняття) [4] 
7. Потенційні ключі. Визначення. Призначення. [1-4] 
8. Зовнішні ключі. Правила зовнішніх ключів. [1-4] 
9. Null-значення. Особливості використання. [1-4] 
10. Реляційна алгебра. Призначення і вживання. [1-3] 
11. Реляційні операції. [1-3] 
12. Нормальні форми. Основні поняття і призначення. [1-3] 
13. Способи відображення знань[1-3] 
14. Експертні системи. [1-3] 

 
Література 

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

Питер, 2001. – 304 с. 
2. Мейер Д. Теория реляционных баз данных. – М.: Мир, 1987. – 608 с. 
3. Гарсиа-Молина Гектор, Ульман Джеффри Д., Уидом Дженифер. 

Системы баз данных: Полный курс/Пер. с англ. – М.: Издательский дом 
«Вильямс», 2003. – 1088 с. 

4. Ульман Дж., Уидом Дж. Введение в системы баз данных/Пер. с англ. – 
М.: Издательство «Лори», 2000. – 374 с. 

Плю Рональд Р., Стефенс Райан К. Освой самостоятельно SQL за 24 
часа/Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2000. – 352 с 

 
1.2 Основи інформатики 

 
1. Інформація та засоби її кодування. Методи обробки інформації. 

Одиниці виміру інформації. [1-3] 



2. Форми і способи подання повідомлень. Кодування повідомлень. Носії 
повідомлень, одиниці вимірювання ємності запам'ятовуючих пристроїв. [1-3] 

3. Структура інформаційної системи: апаратна та інформаційна складові, 
їх взаємодія. Види програмного забезпечення інформаційної системи. 
Операційна система, її функції. [1-3] 

4. Системи числення. Перетворення чисел з однієї системи числення до 
іншої. [3] 

5. Основи логіки. Основні пристрої інформаційних і комунікаційних 
технологій. Програмні засоби інформаційних і комунікаційних технологій. 
[3] 

6. Призначення та функції табличного процесора. Електронна таблиця та 
її основні об'єкти. Ввід і редагування даних різного типу. Виконання 
обчислень в середовищі табличного процесора. Використання функцій та 
операцій для опрацювання даних, поданих у таблиці. Упорядкування і пошук 
потрібних даних в електронній таблиці. Фільтрування даних. [1-3] 

7. Технологія обробки інформації в електронних таблицях. [1-3] 
8. Поняття алгоритму, його властивостей, способів запису алгоритмів. 

Основні алгоритмічні конструкції. [1-3] 
 

1.3 Основи програмування 

 
1. Етапи рішення задач на ЕОМ. [6-9] 
2. Метод рішення. Визначення, способи запису, класифікація. [6-9] 
3. Поняття алгоритму. Загальні прийоми рішення задач. [6-10] 
4. Поняття структури даних. Класифікація структур даних в 

програмуванні. [8-10] 
5. Поняття типу даних. Базові типи даних. [8-10] 
6. Базові оператори алгоритмів та програм. [8-10] 
7. Процедури і функції. Передача параметрів до процедур та функцій. 

Формальні і фактичні параметри. [8-10] 
8. Рядки и символи в програмуванні. Операції з рядками. [7-10] 

 
Література 

 
1. Информатика. Базовый курс. Учебник для Вузов/под ред. С.В. 

Симоновича, - СПб.: Питер, 2000. 
2. Алехина Г. В. Информатика. Базовый курс : учебное пособие / Под 

ред. Г. В. Алехиной. - 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Маркет ДС Корпорейшн, 
2010. - 731 с. 

3. Гуда А.Н., Колесников В.И. Информатика и программирование: 
компьютерный практикум - М.: Дашков и К, 2010. - 240 с. 

4. Каймин В. А. Информатика / В. А. Каймин. - 6-е изд. - М.: Инфра-
М, 2010. - 284 с. 

5. Информационные технологии / Под ред. Трофимова В.В. - М.: 
Высшее образование, 2011. - 632 с. 



6. Окулов С.М. Основы программирования. – М.: 
ЮНИМЕДИАСТАЙЛ, 2002. – 424 с. 

7. Хохлов Д.Г. Программирование на языке высокого уровня. Часть 1. 
Основы программирования: Учебник - Казань: КГТУ-КАИ, Кафедра 
АСОИУ, 2005. - 247 с. 

8. Кнут Д. Искусство программирования для ЭВМ.Т1. Основные 
алгоритмы. М.: Мир, 1978. 

9. Липпман С. Б. Основы программирования на C++: Пер. с англ. — 
М.: Вильямс, 2002. — 256 с. 

10. Страуструп Б. Язык программирования C++: Пер. с англ. — 3-е 
спец. изд. — М.: Бином, 2003. — 1104 с. 

 
1.4 Комп’ютерна схемотехніка 

 
1. Інформація та засоби її кодування. Методи обробки інформації. 

Одиниці виміру інформації. [1-3] 
2. Логічні основи побудови елементів. Характеристики і електричні  

параметри елементів та схем ЕОМ. [3-5] 
3. Алгебра логіки при аналізі та синтезі логічних схем. [4-6] 
4. Інтегровані системи елементів. Характеристики і параметри 

інтегральних систем елементів. [4-7] 
5. Схемотехніка цифрових елементів. Характеристики і класифікація 

цифрових елементів. [5-7] 
6. Схемотехніка комбінаційних вузлів. Мультиплексори. 

Демультиплексори. Дешифратори. Кодоперетворювачі. Цифрові 
компоратори.  Суматори. Програмовані логічні матриці. [5-7] 

7. Схемотехніка цифрових вузлів. Регістри. Двійкові лічильники. 
Схеми інтегрованих лічильників. [1-7] 

8. Схемотехніка обслуговуючих елементів. Схеми затримування 
сигналів. Формувачі. Транслятори. Генератори імпульсних сигналів. [3-6] 

9. Схемотехніка аналогових та комбінаторних вузлів. [3-7] 
10. Джерела живлення ЕОМ. Характеристики, класифікація, 

функціональні схеми імпульсних джерел живлення. [2-7] 
11. Перспективи розвитку схемотехніки ЕОМ. Підвищення швидкодії, 

зменшення споживаної енергії. [1-3] 
12. Синтез комбінаційно-логічних схем. [1-7] 
13. Абстрактний та структурний автомати. Автомати Мілі та Мура[3] 

 
Література 

 
1. Лаврентьев Б.Ф. Схемотехника электронных средств. Уч. пособ. 

2010 год. 308 стр.  
2. Китаев Ю.В. Основы цифровой техники. Учебное пособие. 2007 

год. 87 стр. 



3. Амосов В.В. Схемотехника и средства проектирования цифровых 
устройств. 2007 год. 542 стр. 

4. Алексенко, Шагурин. Микросхемотехника. Уч. пособие. 2-е изд. 
пнрераб. доп. 1990 год. 492 стр. 

5. Алейников А.Ф., Гридчин В.А., Цапенко М.П. Датчики 
(перспективные направления развития). Учеб. пособие 2001 год. 1765 стр. 

6. Брэдшо П., Гош С, Олдридж X. и др. А. УИЛЬЯМС редактор. 
Применение интегральных схем: Практическое руководство. в 2-х частях. 
1987 год. 432+416 стр. 

7. Х. Блум. Схемотехника и применение мощных импульсных 
устройств. 2008 год. 352 стр. 

 
 

1.5 Вища математика 

 
1. Початок алгебри. Дійсні числа та дії над ними. Алгебраїчні 

перетворення. Рівняння з однією змінною: розв'язування лінійних, 
квадратних, біквадратних, ірраціональних, показникових, логарифмічних 
рівнянь. Нерівності. [1-3] 

2. Поняття про системи лінійних рівнянь. Розв'язок системи лінійних 
рівнянь. Сумісні і несумісні системи рівнянь. Визначені і невизначені 
системи лінійних рівнянь. розв'язування систем рівнянь методом 
послідовного виключення невідомих (методом Гауса). [1-3] 

3. Визначники другого і третього порядків. Визначники n-го порядку. 
Властивості визначників. Мінори і алгебраїчні доповнення. Розкладання 
визначника за елементами рядка або стовпця. Способи обчислення 
визначників. Правило Крамера розв'язування систем п лінійних рівнянь з п 

невідомими. [1-5] 
4. Види матриць. Елементарні перетворення матриць. Ранг матриці. 

Теорема Кронекера-Капеллі про сумісність системи лінійних рівнянь. 
Системи однорідних рівнянь. Добуток матриці. Обернена матриця. Добуток 
прямокутних матриць. Додавання матриць і множення матриць на число. 
Розв'язування систем лінійних рівнянь за допомогою оберненої матриці. 
Матричне рівняння. [3-7] 

5. Декартові координати вектора і точки. Приклади економічних задач, 
пов'язаних із використанням векторної алгебри та аналітичної геометрії. 
Координати на прямій. Координати на площині. Координати у просторі. 
Лінійні операції з векторами в координатах. Координати точки поділу 
відрізка. Координати вектора, що заданий двома точками. Ознака 
колінеарності двох векторів. Ознака компланарності трьох векторів. [5-9] 

6. Властивості скалярного добутку двох векторів. Вираз скалярного 
добутку через координати. [1-3] 

7. Пряма як лінія першого порядку. Загальне рівняння прямої. 
Дослідження неповного рівняння прямої. Рівняння прямої у відрізках на 
осях. Параметричні і канонічні рівняння прямої. Рівняння прямої, що 



проходить через дві задані точки. Рівняння прямої з кутовим коефіцієнтом. 
Кут між двома прямими. Умови перпендикулярності і паралельності двох 
прямих. Нормальне рівняння прямої. Відстань від точки до прямої. [2-9] 

7. Площина як поверхня першого порядку. Загальне рівняння площини. 
Дослідження неповного рівняння площини. Рівняння площини у відрізках на 
осях. Рівняння площини, що проходить через три задані точки. Кут між 
двома площинами. Умови перпендикулярності і паралельності двох площин. 
Нормальне рівняння площини. Відстань від точки до площини. [5-9] 

 
Література 

 

1. Бугров Я. С. Высшая математика: в 3 т./Я. С. Бугров, 
С. М. Никольский. – М. : Дрофа, 2004.  

2. Данко П.Е. Высшая математика в упражнениях и задачах/ П.Е.Данко, 
А.П.Копов, Кожевникова Т.Я. – М.: Вища школа, 1980. 

3. Кудрявцев В.А. Краткий курс по высшей математике/ В.А.Кудрявцев, 
Б.П. Демидович. – М.: Наука, 1989. – 656 с. 

4. Лунгу К.Н. Сборник задач по высшей математике/ К.Н.Лунгу, 
Д.Т.Письменный, С.Н.Федин. – Изд. 4. – М.: Айрис-пресс, 2005.-576 c. 

5. Марон И.А. Диференціальне та інтегральне числення в прикладах і 
задачах. Функції однієї перемінної / И.А. Марон. – М.: Наука, 1973. 

6. Минорский В.П. Сборник задач по высшей математике/ 
В.П.Минорский.– Изд. 3-12. – М., 1955-77 р.м.  

7. Тарасов Н.П. - Курс высшей математики для техникумов/ Н.П.Тарасов.  
– М.:, Наука, 1967. – 448 с. 

8. Тевяшев А.Д. Высшая математика. Общий курс. Сборник задач и 
упражнений. Математика для экономистов/ А.Д.Тевяшев, А.Г.Литвин– Харьков: 
ХТУРЭ, 1997.  

9. Щипачев  В.С. Высшая математика/ В.С. Щипачев.  – М.:, 2005, - 479 с. 
 

1.6 Фізика 

 

1.Механічний рух та його види. Основна задача механіки та способи її 
розв’язання в кінематиці. Фізичне тіло й матеріальна точка. Система відліку. 
Способи вимірювання довжини і часу. Відносність механічного руху. 
Траєкторія руху. [1-3] 

2. Рівномірний прямолінійний рух. Шлях і переміщення. Швидкість 
руху. Рівняння рівномірного прямолінійного руху. Закон додавання 
швидкостей. Графіки  залежності кінематичних величин від часу для 
рівномірного прямолінійного руху. [1-3] 

3. Нерівномірний рух. Середня та миттєва швидкість. 
Рівноприскорений рух. Прискорення. Рівняння рівноприскореного руху. 
Швидкість і пройдений шлях тіла під час рівноприскореного прямолінійного 
руху. Графіки залежності кінематичних величин від часу для 
рівноприскореного прямолінійного руху. [1-3] 



4. Механічна взаємодія тіл. Сила. Види сил у механіці. Вимірювання 
сил. Додавання сил. [1-3] 

5. Закони динаміки. Перший закон Ньютона. Інерціальні системи 
відліку. Інерція та інертність. Маса та імпульс тіла. Другий закон Ньютона. 
Третій закон Ньютона. Межі застосування законів Ньютона. [4] 

6. Гравітаційна взаємодія. Закон всесвітнього тяжіння. Гравітаційна 
стала. Сила тяжіння. Вага й невагомість. Рух тіла, кинутого вертикально 
вгору. Рух тіла, кинутого горизонтально. Рух тіла, кинутого під кутом до 
горизонту. [4] 

7. Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу.  Реактивний рух. [4] 
8. Коливальний рух. Умови виникнення коливань. Вільні коливання. 

Гармонічні коливання. Амплітуда, період і частота коливань. Рівняння 
гармонічних коливань. Фаза коливань. [5-6] 

9. Вимушені коливання. Резонанс. Енергія коливального руху. 
(Автоколивання.) [7] 

10. Принцип відносності А.Ейнштейна. Основні положення спеціальної 
теорії відносності (СТВ). Швидкість світла у вакуумі. Відносність 
одночасності подій. Відносність довжини і часу. 

11.Основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини 
та її дослідні обґрунтування. Маса та розміри атомів і молекул. Кількість 
речовини. Молярна маса. Стала Авоґадро. 

12. Вимірювання швидкості руху молекул. Дослід О. Штерна. 
13. Теплові явища. Статистичний і термодинамічний підходи до 

пояснення теплових явищ. Термодинамічна рівновага. Температура. Способи 
вимірювання температури. 

14. Електричне поле. Напруженість електричного поля. Силові лінії 
електричного поля. Накладання електричних полів. Електричне поле 
точкових зарядів. [7] 

15. Електричний струм. Електричне коло. Джерела і споживачі 
електричного струму. Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола. 
Електричні кола з послідовним і паралельним з’єднанням провідників. 
Робота та потужність електричного струму. Теплова дія струму. Міри та 
засоби безпеки під час роботи з електричними пристроями. [7] 

16. Електрична і магнітна взаємодії. Взаємодія провідників зі струмом. 
Магнітне поле струму. Лінії магнітного поля прямого і колового струмів. 
Індукція магнітного поля. Потік магнітної індукції. [7-8]  

17. Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Сила Ампера. Дія 
магнітного поля на рухомі заряджені частинки. Сила Лоренца. Момент сил, 
що діє на прямокутну рамку зі струмом у магнітному полі. Принцип дії 
електродвигуна. [7, 9-18] 

18. Коливальний контур. Виникнення електромагнітних коливань у 
коливальному контурі. Гармонічні електромагнітні коливання. Рівняння 
електромагнітних гармонічних коливань. Частота власних коливань контуру. 
Перетворення енергії в коливальному контурі. Вимушені коливання. 
Резонанс. Автоколивання. [8-18] 



19. Розвиток уявлень про природу світла. Поширення світла в різних 
середовищах. Джерела і приймачі світла. Поглинання і розсіювання світла. 
Відбивання світла. Плоске і сферичне дзеркала. Одержання зображень за 
допомогою дзеркал. Застосування дзеркал. Заломлення світла. Закони 
заломлення світла. Показник заломлення. Повне відбивання світла. 
Волоконна оптика. Лінзи. Побудова зображень, одержаних за допомогою 
лінз.  Кут зору. Оптичні прилади та їх застосування. [8] 

20. Історія вивчення атома. Ядерна модель атома. Квантові постулати 
М. Бора. Досліди Д. Франка і Г. Герца. Енергетичні стани атома. [8] 

 
Література 

 
1. Кучерук І.М., Горбачук І.Т., Луцик П.П. Загальний курс фізики: 

Навчалний посібник. Т. 1.: Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка.–
К.: Техніка, 2006. –532с.іл. 

2. Кучерук І.М., Горбачук І.Т., Луцик П.П. Загальний курс фізики: 
Навчальний посібник –Т. 2.: Електрика і магнетизм. –К.: Техніка, 2006. –452 
с.іл 

3. Кучерук І.М., Горбачук І.Т. Загальний курс фізики: Навчальний 
посібник –Т. 3.: Оптика. Квантова фізика. –К.: Техніка,2006. –518с.іл. 

4. Горбачук І.Т.Загальна фізика. Лабораторний практикум: 
Навч.посібник –К.: Вища школа, 1992. –509 с. 

5. Д.В. Сивухин. Общий курс физики. Т. І. Механика. –М.: Наука, 
1989. –576с. 

6. Д.В. Сивухин. Общий курс физики. Т. ІІ. Термодинамика и 
молекулярная физика. –М.: Наука, 1990.–592 с. 

7. Д.В. Сивухин. Общий курс физики. Т. ІІІ. Электричество.–М.: 
Наука, 1977.–687 с. 

8. Д.В. Сивухин. Общий курс физики. Т. ІV. Оптика. –М.: Наука, 1980. 
–752 с. 

9. Д.В. Сивухин. Общий курс физики. Т. V, ч. 2. Атомная и ядерная 
физика.–М.: Наука, 1989. –415 с. 

10. М.І. Шут, Н.П. Форостяна Вибрані питання історії фізикиНавч. 
посібник –К.: ВЦ НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2010. –238с. 

11. Демонстраційний експеримент з фізики. -. Навчальний посібник. За 
ред. Шута М.І., К.: ВЦ “Просвіта”, 2003, –237с. 

12. Б.А. Сусь, М.І. Шут Проблеми дидактики фізики у вищій школі К.: 
ВЦ “Просвіта”, 2003. -155с. 

13. М.І. Шут, П.В. Бережний, А.В. Касперський “Мова” фізики. 
Довідниковий навчальний посібник. К.: 2000. –37с. 

14. Шут М.І., Мартинюк М.Т., Благодаренко Л.Ю. Фізика. 9 кл. –
Підручник для 9класу. –К.: Ірпінь: Перун,2009. –184 с. іл.. 

15. Шут М.І., Мартинюк М.Т., Благодаренко Л.Ю.. Фізика-7: Підручник 
для 7класу. –К.: Ірпінь:Перун, 2010. –184с., іл.. 



16. Коршак Є.В., Ляшенко О.І., Савченко В.Ф. Фізика-9. Підручник для 
9 класу. –К.: Ірпінь: Перун, 2005. –200 с. 

17. Гончаренко С.У. Фізика. 9 кл.-К.: Освіта, 1997. 
18. Гончаренко С.У. Фізика. 10 кл. / Пробні підручники для різних типів 

шкіл.-К.: Освіта, 1995-1997 рр 
 
 

2 Характеристика завдання для фахового вступного екзамену 

 
2.1 Структура екзаменаційного білета 

 
Екзаменаційний білет складається з трьох пунктів: 

 1) до завдання першого рівня складності входять 18 тестів із 
перелічених у п.1. дисциплін з чотирма варіантами відповідей, з яких одна є 
правильною; 
 2) до завдання другого рівня складності входить 1 практичне завдання з 
дисципліни «Програмування», «Бази даних», «Комп’ютерна схемотехніка»; 
 3) до завдання третього рівня складності входить 1 практичне завдання 
з дисципліни «Програмування». 
 

Критерії екзаменаційної оцінки: 

30 - 36 балів - оцінка "3" (задовільно) 
37 - 44 балів - оцінка "4" (добре) 
45 - 51 балів - оцінка "5" (відмінно) 

 
Правила розрахунку балів 

 
1. При відповіді на перший рівень, нараховується два бали при 

правильній відповіді на кожне питання (питання першого рівня є тестами, 
тому еталона відповідь приведена в таблиці).  

Оцінка  Примітка 

2 Обрано правильну відповідь 

0 Обрано неправильну відповідь 

 
Максимальна кількість балів за відповіді на завдання першого рівня 

–36 балів. 
 
2. Критерії оцінювання питань другого рівня  
При виконанні задач за курсами «Програмування», «Бази даних», 

«Комп’ютерна схемотехніка» бали нараховуються наступним чином: 
Для завдання по дисципліні «Програмування» 



Оцінка  Примітка 

5 Блок-схему побудовано у повному обсязі 

4 Блок-схему побудовано за алгоритмом та має правильне 
рішення 

3 Блок-схему в цілому побудовано правильно, але є помилки, 
які не впливають в цілому на роботу алгоритму 

2 Блок-схему побудовано, є помилки, які впливають на 
виконання алгоритму 

1 Блок-схему побудовано не повністю 

0 Блок-схему не побудовано 

 
Для завдання по дисципліні «Бази даних» 
 

Оцінка  Примітка 

5 

Побудовані всі таблиці предметної області, правильно 
визначені ключеві поля, правильна побудована схема таблиць 
Визначені сутності та зв’язки, правильно виконано зв'язок 
між сутністю та зв’язком.  

4 

Побудовані всі таблиці предметної області, є помилки при 
визначені ключових полів, побудована схема таблиць 
Визначені сутності та зв’язки, є помилки в визначені зв'язків 
між сутністю та зв’язком. 

3 

Побудовані всі таблиці предметної області, побудована 
схема таблиць 
Визначені сутності та зв’язки, виконана побудова зв'язку між 
сутністю та зв’язком але є помилки, які можуть впливати на 
правильність побудови БД.  

2 

Побудовані таблиці предметної області, побудована схема 
таблиць, але є помилки, які можуть впливати на правильність 
побудови БД 
Визначені сутності та зв’язки 

1 Побудовані деякі таблиці предметної області 
Визначені сутності або зв’язки. 

0 Не побудовано таблиць 
Не побудовано сутності та зв’яки 

 
Для завдання по дисципліні «Комп’ютерна схемотехніка» 



Оцінка  Примітка 

5 Правильно виконана алгоритм переутворення числа, 
отримана вірна відповідь 

4 Правильно виконана алгоритм переутворення числа, підчас 
розрахунку є невеликі помилки 

3 
Правильно виконана алгоритм переутворення числа, підчас 
розрахунку є помилки, які не дозволяють отримати вірну 
відповідь 

2 Правильно виконано алгоритм переутворення числа 

1 Є помилки при переводі числа 

0 Не зроблено нічого 

 
Максимальна кількість балів за відповіді на завдання другого рівня – 

5 балів. 
 
3. Критерії оцінювання завдань третього рівня. 
При виконані задач за курсами «Програмування» бали нараховуються 

наступним чином: 
Оцінка за 

одне 
практичне 
завдання 

Примітка 

10 

Правильно записано 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 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 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 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 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 

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 Фрагмент програми  не дозволяють виконати обчислення й 
оцінити правильність отриманого результату 

3 
Не наведено фрагменту програми; відповідь не дозволяє 
виконати обчислення й оцінити правильність отриманого 
результату 

2 Переписано питання 

 
При виконані задач за курсами «Бази даних» бали нараховуються 

наступним чином: 
Оцінка за 

одне 
практичне 
завдання 

Примітка 

10 
Побудовані всі таблиці предметної області, правильно 
визначені ключеві поля, правильна побудована схема 
таблиць. Правильно побудовано запит. 

9 

Побудовані всі таблиці предметної області, правильно 
визначені ключеві поля, правильна побудована схема 
таблиць. Правильно побудовано запит, але має 1-2 помилки, 
які не впливають на виконання запиту в цілому. 

8 

Побудовані всі таблиці предметної області, правильно 
визначені ключеві поля, правильна побудована схема 
таблиць. Запит побудований але є помилки, які впливають на 
виконання запиту. 



7 
Побудовані всі таблиці предметної області, правильно 
визначені ключеві поля, правильна побудована схема 
таблиць. Є деякі фрагменти запиту. 

6 
Побудовані всі таблиці предметної області, правильно 
визначені ключеві поля, правильна побудована схема 
таблиць.  

5 
Побудовані всі таблиці предметної області, є помилки в 
визначені ключових полів, правильна побудована схема 
таблиць.  

4 Побудовані всі таблиці предметної області, не визначені 
ключові поля, побудована схема таблиць. 

3 Побудовані всі таблиці предметної області. 

2 Переписано питання 

 
При виконані задач за курсами «Комп’ютерна схемотехніка» бали 

нараховуються наступним чином: 
 

Оцінка за 
одне 

практичне 
завдання 

Примітка 

10 Правильно виконано перетворення із начального логічного 
базису в заданий, правильно побудована логічна схема 

9 
Правильно виконано перетворення із начального логічного 
базису в заданий, при побудові логічної схеми були допущені 
1 помилка 

8 
Правильно виконано перетворення із начального логічного 
базису в заданий, при побудові логічної схеми були допущені 
2 помилки 

7 Є 1-2 помилки при виконано перетворення із начального 
логічного базису в заданий 

6 
Є 3 помилки при виконано перетворення із начального 
логічного базису в заданий або 3 помилки при побудові 
логічної схеми 

5 Виконано перетворення із начального базису в заданий, 
логічна схема не побудова взагалі 

4 Виконано перетворення із начального базису в заданий, з 4-5 
помилками 

3 Виконано перетворення із начального базису в базис, 
відмінний від заданого 

2 Переписано питання 

 



Максимальна кількість балів за відповідь на завдання третього 

рівня – 10 балів. 

Максимальна кількість балів за роботу – 51 бал. 
 
 
 


