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ВСТУП 
 

Фахові вступні випробування для зарахування бакалаврів на навчання за освітньо-
професійними програмами магістра повинні перевірити систему знань та умінь випускників 
освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" за циклами природничо-наукової, професійної та 
практичної підготовки. 

Фахові вступні випробування бакалаври складають за розробленими кафедрою ком-
плексними завданнями.  

Комплексні завдання складаються з теоретичної частини та практичної частини. 
Теоретична частина перевіряє знання основних теоретичних положень, закономірнос-

тей, властивостей, вивчених бакалаврами у дисциплінах нормативній частини учбового плану 
та дисциплін самостійного вибору навчального закладу. 

Практична частина, вимагає від студента використання теоретичних знань для вирі-
шення типових практичних задач з дисциплін нормативної частини учбового плану та дисци-
плін самостійного вибору навчального закладу. 

 
Перелік дисциплін, які включено у комплексні завдання на фахових вступних випробу-

ваннях бакалаврів 
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13. КОНСТРУЮВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
14. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ  
15. ЕМПІРИЧНІ МЕТОДИ ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ 
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Розділ 1.  ОСНОВИ ПРОГРАМУВАННЯ 
 

1. Етапи розв’язання задач на ЕОМ. Призначення кожного з етапів та їх взаємозв'язки [1-2]. 
2. Методи розв’язання задач [2-3].  
3. Покажчики. Призначення та використання [1-2]. 
4. Структури даних та їх подання: Масиви. Рядки. Записи [1-3]. 
5. Функції. Призначення, визначення, використання [1-2]. 

Задачі – в відповідності до теоретичних запитань. 
 

Література 
 

1. Ковалюк Т.В. Основи програмування. -  К.: BHV, 2005. - 400с. 
2. Ковалюк Т.В. Алгоритмізація та програмування. – К.: «Магнолія».- 2016. – 400 с. 
3. Керниган Б., Ритчи Д. Язык программирования Си. - М.: Финансы и статистика. – 688 с. 
 

Розділ 2.   ОБ'ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ ПРОГРАМУВАННЯ 
 

1. Конструктор як функція-член класу в мові С + +: призначення, синтаксис, використання, 
особливості [1-2]. 
2. Деструкція як функція-член класу в мові С + +: призначення, синтаксис, використання, 
особливості [1-2]. 
3. Одиночне спадкування: поняття базового і похідного класів, синтаксис інтерфейсу і реалі-
зації базового і похідного класів при ієрархії класів [1-2]. 
4. Поліморфізм: перевантаження унарних операторів мови С + +, варіанти перевантаження, 
особливості перевантаження операторів інкремента і декремента [1-2]. 
5. Перевантаження бінарних операторів мови С + +, варіанти перевантаження, особливості 
перевантаження операторів [ ] і ( ) [1-2]. 

Задачі – в відповідності до теоретичних запитань. 
 

Література 
1. Павловская Т.А. C/C++. Программирование на языке высокого уровня. - СПб.: Питер, 
2006. - 461с. 
2. Страуструп Б. Язык программирования С++. - М.: Бином, Невский Диалект, 2004. - 
1104с. 

 
Розділ  3. АЛГОРИТМИ І СТРУКТУРИ ДАНИХ 

 
1. Постійні таблиці: визначення, подання на логічному рівні, відображення в оперативній па-
м'яті. Описати алгоритм сортування таблиці методом вставки з бінарним включенням; приве-
сти приклад його виконання [1-2]. 
2. Хеш - таблиці: визначення хеш - таблиці і хеш-функції, конфліктна ситуація, таблиці з 
прямим доступом. Методи вирішення конфліктів; приклади методів обчислення хеш-функцій 
[1-2]. 
3. Динамічні структури даних: список, стек, чергу (визначення цих структур, відображення в 
оперативній пам'яті, допустимі операції, приклади виконання операцій) [1-2]. 
4. Дерева: визначення дерева, гілки дерева, двійкове дерево, впорядковане двійкове дерево, 
приклад упорядкованого двійкового дерева (не менше чотирьох рівнів, всі рівні заповнені), 
операції над деревом[1-2]. 

Задачі – в відповідності до теоретичних запитань. 
 

Література 
1. Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных. СПб.: Невский диалект, 2008 г. 
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2. А.В. Ахо, Д.Э.Хопкрофт, Д.Д.Ульман: Структуры данных и алгоритмы. М. : Издатель-
ский дом Вильямс , 2000. 384 с. 

 
Розділ 4. КОМП'ЮТЕРНА ДИСКРЕТНА МАТЕМАТИКА 

 
1. Теорія множини. Підмножина. Булеан. Операції над множинами [1-2]. 
2. Теорія відношень. Бінарні відношення та їх властивості. Відношення еквівалентності та 
порядку. Функціональні відношення [1-2]. 
3. Булеві або логічні функції та булева алгебра [1-2]. 
4. Методи мінімізації логічних функцій (метод Квайна- МакКласкі, карти Карно ) [1-2]. 
5. Неорієнтовані графи. Підграфи. Ізоморфізм [1-2].  
6. Ейлереві та Гамільтонові графи [1-2]. 
7. Зв’язність. Дерева та остови, остов найкоротших маршрутів[1-2].  
8. Алгоритми пошуку найкоротших шляхів на графі[1-2]. 
9. Розфарбування графів. Хроматичне число та індекс[1-2]. 

 
Задачі – в відповідності до теоретичних запитань. 

 
Література 

 
1. Бондаренко М.Ф., Білоус Н.В., Руткас А.Г. Комп’ютерна дискретна математика. - Хар-
ків, Компания СМИТ, 2008. – 485с. 
2. Новиков Ф.А. Дискретная математика для программистов. - СпБ.: Питер, 2006.- 368с. 

 
Розділ 5. ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ І МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА 

 
1. Формули повної ймовірності і Байеса. Припущення, при яких вони мають місце [1,4]. 
2. Схеми повторення іспитів. Формули Бернуллі і поліноміальна. Умови їх використання [1-
2]. 
3. Дискретні випадкові величини. Визначення, способи завдання і основні характеристики [1-
2]. 
4. Безперервні випадкові величини. Визначення, способи завдання і основні 
характеристики[1-3]. 
5.  Закон великих чисел. Центральна лімітна теорема [1-2]. 
 Задачі – в відповідності до теоретичних запитань. 
 

Література 
 

1.  Вентцель Е.С. Теория вероятностей. – М.: Наука, 2001. – 576с.  
2.  Вентцель Е.С., Овчаров Л.А. Прикладные задачи теории вероятностей. – М.: Радио и 
Связь, 1983. – 416с. 
3. Гихман И.И. Скороход А.В., Ядренко М.И. Теория вероятностей и м атематическая статис-
тика. – К.: Вища шк., 1988. – 438с.  
4. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической ста-
тистике. – М.: Высшая шк., 1979. 

 
Розділ 6. БАЗИ ДАНИХ 

 
1. Основні поняття теорії баз даних: предметна область, об'єкт предметної області, атрибути 
(приклади), БД, СУБД; визначення концептуальної, зовнішньої та внутрішньої моделей [1-2]. 
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2. Реляційна модель даних: визначення реляційної моделі, первинний ключ, зовнішній ключ, 
посилальна цілісність. Зв'язки між об'єктами "один-до-одного" і "один-до-багатьох"; прикла-
ди цих зв'язків (на рівні таблиць і на рівні записів) [1-2]. 
3. Реляційна модель даних: визначення реляційної моделі, штучний первинний ключ; зв'язок 
між об'єктами "багато-до-багатьох", приклади зв'язку [1-2]. 
4. Теорія нормалізації: визначення нормалізованого відношення, першої та другої нормальних 
форм відносин; приклади 1НФ і 2НФ [1-2]. 
5. Теорія нормалізації: визначення процесу нормалізації відносини, першою і третьою норма-
льних форм відносин; приклади 1НФ і 3НФ[1-2] . 

Задачі – в відповідності до теоретичних запитань. 
 

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. 
 

Розділ 7. ТЕОРІЯ АЛГОРИТМІВ 
 
1. Рекурсивні функії, оператори суперпозиції, примітивної рекурсії та мінімізації [1-2]. 
2. Примітивно та частково рекурсивні функції, відношення, предикати та оператори[2-3] . 
3. Класична машина Тюрінга. Композиція МТ [3]. 
4. Багатострічкова машина Тюрінга. Композиція МТ [3]. 
5. Нормальні алгоритми Маркова [1-2]. 
 

Задачі – в відповідності до теоретичних запитань. 
 

Література 
 

1. Алферова З.В. Теория алгоритмов. – М.: Статистика, 1973. – 164с. 
2. Мальцев А.И. Алгоритмы и рекурсивные функции. – М.: Наука, 1960. – 392с. 
3. Міхайленко В.М., Федоренко Н.Д., Демченко В.В. Дискретна математика: Під-

ручник. –  Київ: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. – 318с. 
 

Розділ 8. ЧИСЕЛЬНІ МЕТОДИ В ІНФОРМАТИЦІ 
 
1. Розв язання  систем лінейних алгебраїчних рівнянь методом простої ітерації [1-2]. 
2. Задача интерполяції. Интерполяційна формула Лагранжа. Оцінка похибки [1-2] 
3. Интерполяція сплайнами [1-2]. 
5. Чисельне інтегрування. Метод прямокутників. Оцінка похибки [1-2]. 
6. Чисельне інтегрування. Метод трапецій. Оцінка похибки [1-2] 

Задачі – в відповідності до теоретичних запитань. 
 

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. 

 
Розділ 9. ОРГАНІЗАЦІЯ КОМП'ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ 

 
1. Порівняльна характеристика топологій комп'ютерних мереж [1-2]. 
2. Методи маршрутизації повідомлень в комп'ютерних мережах [1-2]. 
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3. Багаторівнева модель протоколів комп'ютерних мереж [1-2]. 
4. Призначення і функціонування протоколу ТСР[1-2] . 
5. Призначення і функціонування протоколу  IP. Принципи IP-адресації [1-2]. 

Задачі – в відповідності до теоретичних запитань. 
 

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. 
 

Розділ 10. ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ 
 
1. Операційна система, як система керування ресурсами [1-2]. 
2. Аналіз розвитку операційних систем[1-2] . 
3. Визначення семафору. Перелічити типи семафорів. Привести приклад застосування сема-
форів [1-2]. 
4. Процеси. Схема переходів процесу із стану в стан, охарактеризувати  кожний стан [1-2]. 
5. Функції планувальника процесів. Охарактеризувати роботу планувальника процесів залеж-
но від пріоритетів  процесу [1-2]. 

Задачі – в відповідності до теоретичних запитань 
 

Література 
 
1. Таненбаум Э. Современные операционные системы.- СпБ.: Питер, 2002.- 1040 с. 
2. Робачевский А. Операционная система Unix. – СпБ: БХВ-Санкт-Петербург, 1999.- 514с. 
 

 
Розділ 11. ЯКІСТЬ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ТЕСТУВАННЯ 

 
1. Навести перелік та дати порівняльну характеристику  статичних та динамічних моделей 
надійності програмного забезпечення [1]. 
2. Пояснити етапи формальної інспекції програмних продуктів та ролі її учасників. Навести 
схему життєвого циклу документів, що інспектуються [2]. 
3. Пояснити основні принципи створення модульних тестів з використанням каркасів JUnit та 
NUnit, пояснити відмінності [3]. 
4. Пояснити основні принципи стратегії «Чистої кімнати» (Clearance room) при створенні 
програмних продуктів[1-2]. 
5. Пояснити основні принципи підходу безперервної інтеграції  (Continuous Integration), наве-
сти приклади платформ для його реалізації [1-2]. 

Задачі – в відповідності до теоретичних запитань. 
 

Література 
 

1. Сэм Канер, Джек Фолк, Енг Кек Нгуен.  Тестирование программного обеспечения. 
Фундаментальные концепции менеджмента бизнес-приложений, Изд-во: ДиаСофт, 2001, 
538 с. 
2. Луиза Тамре. Введение в тестирование программного обеспечения, Изд-во: Вильямс, 
2003, 368 с. 
3. Майерс Г. Надежность программного обеспечения. М.: «Мир», 1980. 360 с.   
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Розділ 12. СИСТЕМНЕ ПРОГРАМУВАННЯ 

 
1. Види завантаження DLL. Схема роботи з DLL при її явної завантаженні [1-2]. 
2. Поняття «вторинний потік». Схема роботи з вторинним потоком. Особливості передачі па-
раметрів у вторинний потік [1-2]. 
3. Види синхронізації потоків в режимі користувача (способи синхронізації, їхні переваги та 
недоліки) [1-2]. 
4. Синхронізація потоків з використанням об'єктів ядра (види об'єктів ядра, за допомогою 
яких можна виконувати синхронізацію, переваги та недоліки) [1-2] . 
5. Спільне використання об'єктів ядра декількома процесами [1-2]. 

Задачі – в відповідності до теоретичних запитань. 
 

Література 
1. Рихтер Дж. Windows для профессионалов: создание эффективных Win-32 приложений с 
учетом специфики 64-разрядной версии Windows. – СПб: Питер; М.: Издательско-торговый 
дом «Русская редакция», 2001. – 752 с. 
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Розділ 13. КОНСТРУЮВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

1. Достоїнства та недоліки життєвого класичного циклу розробки ПЗ [1-2]. 
2. Особливості  метрик Фернандо Абреу. [3] 
3. Структура компілятора [1-2]. 
4. Особливості застосування технології OLE [3]. 

Задачі – в відповідності до теоретичних запитань. 
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Розділ 14. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ 
 
1. Лінійне програмування. Загальний вигляд. Геометрична інтерпретація. Особливі випадки. 
Метод вирішення [1-2]. 
2. Оптимiзацiйнi задачі транспортного типу за різними критеріями [1-2]. 
3. Класифiкацiя алгоритмiв та методiв вирішення нелінійних оптимiзацiйних задач [1-2]. 

Задачі – в відповідності до теоретичних запитань. 
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Розділ 15. ЕМПІРИЧНІ МЕТОДИ ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ   
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1. Вибірка і способи її подання: простий статистичний ряд, варіаційний ряд, частотно-
варіаційний ряд, інтервальний ряд. Частота та частість [1-2]. 
2. Графічні способи представлення вибірки. Полігон, гістограма, емпірична функція роз-
поділу [1-3]. 
3. Статистичні оцінки параметрів розподілу. Вимоги до “доброякісної” статистичної оці-
нки. Статистичні оцінки математичного очікування та дисперсії [1,3].  
4. Основні визначення статистичної теорії перевірки гіпотез: основна та протилежна гі-
потези, рівень значності, статистика критерію, двосторонній та односторонній критерії, кри-
тична область та область прийняття гіпотези, помилки першого та другого роду [3-4]. 

Задачі – в відповідності до теоретичних запитань. 
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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 відпо-
відь на питання відсутня 

 
Форма 2: 

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 послідов-
ність викладення матеріалу. 

11 Правильна відповідь, приклади, порушено послідовність викла-
дення 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 
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2 Переписано питання 

Форма 3: 

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 послідов-
ність викладення матеріалу, є декілька незначних недоліків 

16 
Досконале засвоєння програмного матеріалу, порушено послідов-
ність викладення матеріалу, є декілька незначних недоліків, є незна-
чні 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 мате-
ріалу 

12 Неточні формулювання, порушено послідовність викладення мате-
ріалу,  є незначні помилки. 

11 Неточні формулювання, порушено послідовність викладення мате-
ріалу,  є значні помилки 

10 Неточні формулювання, порушено послідовність викладення мате-
ріалу,  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 набра-

них за відповіді на питання балів наступним чином:  

Сума балів   Оцінка за національною шкалою  

90 – 100 відмінно   
75 -  89 добре  
60 -  74 задовільно  
0 -  60 незадовільно   

 
 


