
 



 



 
 
 

 
Загальні положення 

 

Програма складена у відповідності із кваліфікаційними 

характеристиками ОКР «молодший спеціаліст» в галузі знань 12 

«Інформаційні технології» та навчальним планом освітньої програми 

«Комп’ютерні науки» за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» ОКР 

«бакалавр».  

Програма вступного фахового випробування базується на дисциплінах 

«Алгоритмізація і програмування»  та «Дискретна математика».  

Фахове вступне випробування при вступі на навчання на 2-ий курс для 

здобуття ОКР «бакалавр» на базі ОКР «молодший спеціаліст» приймається 

екзаменаційною комісією. 
 

Мета фахового вступного випробування 

 

Метою проведення фахового вступного випробування на навчання за 

ОКР «бакалавр» за освітньою програмою «Комп’ютерні» науки є: 

- визначити рівень фахової теоретичної підготовки вступників; 

- перевірити вміння абітурієнтів застосовувати набуті знання і 

навички для вирішення практичних фахових задач; 

- встановити рівень сформованості компетенції, необхідної для 

засвоєння змісту навчання за ОКР «бакалавр». 

 

 

Порядок проведення вступного фахового випробування  

та критерії оцінювання 

У відповідності до Правил прийому до Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка у 2018 році: конкурсний бал вступника 

визначається оцінкою, отриманою на фаховому вступному випробуванні. 

Фахове вступне випробування оцінюється за 100-бальною шкалою.1 

Вступні випробування проводяться у формі тестування. 

На виконання тестових завдань відводиться 80 хвилин без перерви. 

Тестовий білет містить 25 питань (15 з дисципліни «Алгоритмізація і 

програмування»  та 10 з дисципліни «Дискретна математика»). 

Питання тесту формуються на основі даної програми, яку абітурієнти 

отримують завчасно. 

Завдання з дисципліни «Алгоритмізація і програмування» будуть 

сформульовані без прив’язки до мови програмування. 

 

                                           
1 Правила прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2018 році. С. 22. 



 

 

 

 

Програма питань фахового вступного випробування 

 

1. Програма вступного випробування з дисципліни «Алгоритмізація і 

програмування» 

Тема 1. Основи комп’ютеризованої обробки даних  

Поняття архітектури комп’ютерів, принцип фон Неймана. Узагальнена 

архітектура сучасних комп’ютерів.  

Подання даних в пам’яті комп’ютера. Основні поняття системи 

числення: основа системи числення, розрядність числа, позиційні та 

непозиційні системи числення. Правила запису та перетворення чисел у 

двійковій і шістнадцятковій системах числення. Поняття біту та байту. 

Одиниці виміру інформації. 

Класифікація програмного забезпечення. Системне та прикладне 

програмне забезпечення. Мови програмування високого та низького рівня. 

Визначення трансляції програм. Особливості роботи компіляторів та 

інтерпретаторів. 

Поняття алгоритму. Властивості алгоритму. Способи зображення 

алгоритму. Типові алгоритмічні структури (лінійна, розгалужена,  циклічна) 

та їх відображення в схемі алгоритму.  

 

Тема 2. Базові елементи мови програмування 

Поняття та визначення: алфавіт мови, ключові слова, стандартні 

ідентифікатори. 

Структура програми: підключення бібліотек, головна програма 

(функція), підпрограми.  

Типи даних: цілочисельні, дійсні, символьні. Поняття сумісності типів 

даних, зведення та перетворення типів. 

Правила визначення ідентифікаторів. Оголошення, визначення 

(ініціалізація) змінних та констант.  

Операції над даними. Поняття операнду, унарні та бінарні операції. 

Вирази, пріоритет операцій. 

Базові оператори: розгалуження, перемикач, цикли з пост-, перед-

умовою та з лічильником. Складений оператор. Оператори переривання 

роботи циклу та переведення на нову ітерацію.  

Базові поняття та функції введення/ виведення даних. 

Визначення файлу. Визначення файлів прямого та послідовного 

доступу. Особливості структури текстового файлу. Відкриття файлу з 

програми, режими роботи з файлом, функції файлового введення/виведення 

даних. 

 



 

 

 

 

Тема 3. Організація програм з підпрограмами (функціями) 

Синтаксис опису підпрограми (функції). Синтаксис виклику 

підпрограми (функції). Поняття формальних та фактичних параметрів.  

Повернення результату роботи функції. 

Різновид параметрів функції: параметри-змінні, параметри-значення.  

Механізм передачі параметрів за значенням та за посиланням.  

Поняття локальності та глобальності ідентифікаторів.  

Рекурсивні функції, пряма та непряма рекурсія. Поняття рекурсивного 

занурення та підйому. 

 

Тема 4. Структуровані типи даних 

Одновимірні, двовимірні та багатовимірні масиви. Визначення розміру 

та розмірності масиву. Оголошення та ініціалізація масивів різної 

розмірності. Введення/виведення масивів різної розмірності. 

Передача масивів різної розмірності як параметрів підпрограм 

(функцій), повернення як результату.  

Поняття рядка символів, оголошення та ініціалізація рядків. Операції та 

функції роботи з рядками. Введення/виведення рядків. 

Опис та ініціалізація структури (запис мови Паскаль). Вкладені 

структури. Введення/виведення структур. Опис, ініціалізація та обробка 

масивів структур. 

 

Тема 5. Динамічне розподілення пам’яті  

Поняття змінної-покажчика. Операція розіменування покажчика та 

операція взяття адреси. Оголошення, ініціалізація та використання 

типізованих та нетипізованих покажчиків. 

Поняття динамічного розподілення пам’яті, засоби динамічного 

виділення та звільнення пам’яті. 

Опис та використання масивів покажчиків та динамічних масивів і 

рядків.  

Використання покажчиків при роботі зі структурами. Масиви 

покажчиків на структури та динамічні масиви структур. 

Поняття статичних і динамічних структур даних. Розміщення даних в 

оперативній пам’яті в процесі роботи програми. Поняття кучі. 

Абстрактний тип даних "список", основні функції обробки списків. 

Реалізація списків за допомогою масивів. Опис та використання динамічної 

структури даних список. Однозв'язні, двозв'язні списки. Списки–кільця. 

Абстрактний тип даних "стек", основні функції для роботи зі стеком. 

Організація стеку за допомогою масиву. Опис та використання динамічної 

структури даних стек. 

 



 

 

 

 

Абстрактний тип даних "черга", основні функції обробки черги. 

Організація черги за допомогою масиву. Динамічна структура даних черга. 

Абстрактний тип даних "дерево". Поняття кореня, вузла, листа дерева. 

Прямий, зворотний і симетричний обхід дерева. Способи реалізації дерев за 

допомогою масивів. Динамічна структура даних дерева. Двійкові дерева. 

 

 

Перелік контрольних питань з дисципліни 

«Алгоритмізація та програмування» 

 

1. Надайте поняття фізичної та логічної архітектури комп’ютера.  

2. Які основні пристрої передбачені в архітектурі комп’ютера за фон 

Нейманом?  

3. Які принципи організації роботи (взаємодії) основних пристроїв за фон 

Нейманом? 

4. Архітектура сучасного комп’ютера. Принципи роботи основних 

внутрішніх (процесор, пам’ять, контролери) та периферійних пристроїв.  

5. Основні поняття систем числення: основа системи числення, позиційні 

системи числення, розрядність значення.  

6. Двійкова та похідні від неї системи числення, правила переходу між ними.  

7. Які одиниці виміру інформації? 

8. Надайте визначення: програмного забезпечення комп’ютер, системного та 

прикладного програмного забезпечення, операційної системи, драйверу 

пристрою.  

9. Надайте визначення: мови високого та низького рівня, трансляції 

програми, компілятора та інтерпретатора.  

10. Що таке середовище програмування?  

11. Поняття алгоритму, властивості алгоритму, форми опису алгоритму. 

Графічна нотація схем алгоритму. 

12. Дайте визначення алфавіту мови програмування, ідентифікатора, 

ключових слів, стандартного ідентифікатора мови програмування. 

13. Дайте визначення типу даних? Як пояснити сумісність типів даних? 

14. Цілочисельні, дійсні, символьний та логічний типи даних мови 

програмування.  

15. Дайте визначення оператора, виразу, операнда. Дайте визначення 

пріоритету операцій. 

16. Дайте визначення змінної, опису та ініціалізації змінної. Правила опису 

змінних в програмах. 

17. Дайте визначення константи. Правила опису типізованих та нетипізованих 

констант в програмах. 

18. Дайте визначення поняття введення даних та виведення даних. 

19. Дайте визначення лінійного, розгалуженого та циклічного 

обчислювальних процесів. 

20. Правила використання оператору розгалуження.  



 

 

 

 

21. Правила формування умов розгалуженості (логічні вирази) в операторі if.  

22. Що таке складений оператор, коли він використовується? 

23. Дайте визначення тіла циклу, параметра циклу, ітерації циклу, умови 

виконання циклу.  

24. Дайте визначення циклічного обчислювального процесу з пост- та перед-

умовою. 

25. Що таке «довічний» цикл, коли він може виникнути? 

26. Принцип взаємодії вкладених циклів, кількість ітерації для внутрішнього 

та зовнішнього циклу. 

27. Правила використання оператору циклу з лічильником.  

28. Правила використання операторів циклу з пост-умовою та перед-умовою 

мови. 

29. Дайте визначення підпрограми (функції).  

30. Що таке формальні та фактичні параметри підпрограми? 

31. Дайте визначення параметра-змінної та параметра-значення.  

32. Дайте визначення глобальної та локальної змінної.  

33. Дайте визначення рекурсивного виклику підпрограм. 

34. Дайте визначення одновимірного та двовимірного масиву. 

35. Дайте визначення розмірності масиву. 

36. Дайте визначення рядка символів. 

37. Дайте визначення типу структура (запис). 

38. Дайте визначення файлу даних. 

39. Дайте визначення файлів прямого та послідовного доступу. 

40. Дайте визначення файлової змінної. 

41. Дайте визначення змінної-покажчика. 

42. Дайте визначення типізованого та нетипізованого покажчика. 

43. Чому при роботі з нетипізованим покажчиком необхідно застосовувати 

явне приведення типів? 

44. Дайте визначення динамічної структури даних. 

45. Які динамічні структури даних є лінійними, а які ієрархічними? 

 

Приклади задач  

1. Скласти програму для визначення суми та добутку цифр К цілих чисел (К 

задає користувач).  Для визначення суми та добутку цифр одного числа 

описати функцію. Як зміниться програма, якщо вхідні дані задані у файлі? 

2. Скласти програму для визначення числа У, що отримане перестановкою 

цифр числа Х у зворотному порядку. Для визначення У за заданим Х 

описати функцію. Передбачити можливість введення К значень числа Х і 

виведення відповідних йому значень У(К задає користувач). Як зміниться 

програма, якщо вхідні дані задані у файлі? 

 

 



 

 

 

3. Скласти програму для визначення коренів К квадратних рівнянь (К задає 

користувач).  Для визначення коренів одного квадратного рівняння 

описати функцію. Як зміниться програма, якщо вхідні дані задані у файлі? 

4. Скласти програму для обчислення значення 
32

32 xx
xy  с 

точністю ε, що змінюється від 1е-1 до 1е-10.  Обчислення у описати як 

функцію. Як зміниться програма, якщо результати розрахунку необхідно 

вивести у файл? 

5. Скласти програму для обчислення та виведення на екран k значень 

        
  


елементівn

xxxy  sinsinsinsinsinsin  (k, х та n вводить користувач).  

Обчислення у описати як С функцію, в яку передається значення x та n. Як 

зміниться програма, якщо результати розрахунку необхідно вивести у 

файл? 

6. Скласти програму для виведення на екран К значень  функції 

 5.05sin3 2  xy  на проміжку х [0, 0.2) (К задає користувач). При 

цьому визначити найбільше значення функції на проміжку. Обчислення у 

описати як функцію. Як зміниться програма, якщо результати розрахунку 

необхідно вивести у файл? 

7. Скласти програму для обробки масиву з К дійсних чисел знайти кількість 

елементів більших за середнє арифметичне всіх елементів масиву. 

Скласти функцію, яка повертає середнє арифметичне всіх елементів, і в 

яку масив передається як параметр. 

8. Скласти програму для обчислення 012110 ...xk yxyxy nnn  
, де 

Х та У – масиви цілих чисел. Як зміниться програма, якщо вхідні дані 

задані у файлі? 

9. Скласти програму для виведення на екран елементів масиву, що 

розташовані між максимальним і мінімальним значеннями. Скласти 

функцію, яка повертає індекси мінімального та максимального елемента, і 

в яку масив передається як параметр. 

10. Скласти програму для виведення на екран індекси елементів масиву та 

самі елементи, що є локальним максимумом або мінімумом (локальний 

максиму – елемент, що більший за сусідні, а мінімум – менший за сусідні). 

Передбачити можливість запису результатів у файл. 
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Програма вступного випробування   

з дисципліни «Дискретна математика» 
 

Тема 1.        Алгебра множин  

Інтуїтивне поняття множини. Способи подання множин. Парадокс 

Рассела. Універсум. Порожня множина.  

Підмножини. Поняття булеану. Операції над множинами. Закони 

алгебри множин. Покриття, розбиття множини.  

 

Тема 2.        Теорія відношень  

Декартовий добуток. Відношення. Способи подання відношень. 

Властивості бінарних відношень. Відношення еквівалентності. Відношення 

строгого часткового порядку. Відношення нестрогого часткового порядку.  

Функціональні відношення. Типи відображень. Добуток відображень. 

Обернене відображення. Потужність множин.  

 

Тема 3.        Метод математичної індукції. Комбінаторика  

Метод математичної індукції. Загальна характеристика комбінаторних 

задач. Правила суми та добутку.  

Основні комбінаторні конфігурації. Перестановки, розміщення, 

сполучення без повторень. Перестановки, розміщення, сполучення з 

повтореннями. Властивості біноміальних коефіцієнтів. Біном Ньютона.  

Поліноміальна теорема. Розбиття множини. Числа Стірлінга, Белла. 

Метод рекурентних співвідношень. Числа Фібоначчі. Лінійні однорідні та 

неоднорідні рекурентні співвідношення. Метод генератрис. Метод включень 

і виключень. Принцип Діріхле (або принцип коробок). 

 

Тема 4.        Числення висловлювань  

Типи висловлювань та інтерпретація висловлювань. Правильно 

побудовані формули.  

Закони логіки висловлювань. Нормальні форми логіки висловлювань. 

Логічне виведення та методи доведення тавтологій в логіці висловлювань. 

Метод Квайна. Метод редукції. Метод резолюцій. 

 

Тема 5.        Булеві функції та предикати  

Булеві вектори та одиничний n-вимірний куб.Булеві функції.  

Реалізація функцій формулами. Закони алгебри Буля.  

Закони алгебри Жегалкіна. Двоїсті функції. Принцип двоїстості в 

алгебрі Буля. Диз’юнктивна та кон’юнктивна нормальні форми. Досконала 

диз’юнктивна та досконала кон’юнктивна нормальні форми. Поліном 

Жегалкіна. Методи побудови полінома Жегалкіна. 

 

 



 

 

 

 

 Функціонально повні системи. Замкнені класи. Критерій 

функціональної  повноти системи (теорема Поста). Релейно-контактні схеми. 

Мінімізація булевих функцій. Висловлювальні форми і предикати. 

 

Тема 6.        Елементи теорії графів  

Означення графа та різновиди графів. Способи подання графів. 

Підграфи та ізоморфізм графів. Операції над графами.  

Властивості регулярних графів. Властивості дводольних графів. 

Властивості зв’язних графів.  Властивості ейлерових графів. Властивості 

гамільтонових графів. Метричні характеристики графів. Дослідження графів 

за допомогою матриць.  

Плоскі і планарні графи. Означення дерева. Властивості дерев. 

Орієнтовані графи і дерева. 
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Приклади завдань 

1. За заданими множинами та універсумом знайти об’єднання, перетин, 

різницю множин, доповнення до множини. Вибрати вірну відповідь. 

2. Вибрати правильну відповідь до задачі на застосування частинних 

випадків формули включення-виключення. 

3. З’ясувати, чи є задане відношення відношенням еквівалентності, 

відношенням часткового порядку або відношенням строгого порядку. 

4. Визначити, яке з наведених означень є означенням бієкції. 

5. Використовуючи таблиці істинності, визначити, чи є задана формула  

тавтологією, суперечністю або виконанною. 

6. Вибрати правильну відповідь до задачі з комбінаторики про 

використання комбінаторних конфігурацій. 

7. Вказати, чому дорівнює кількість всіх перестановок n-елементної 

множини. Вибрати вірну відповідь. 

8. Побудувати кон’юнктивну або диз’юнктивну нормальну форму функції. 

Вибрати вірну відповідь. 

9. Знайти поліном Жегалкіна функції. Вибрати вірну відповідь. 

10. Вибрати вірне означення орієнтованого графа з наведених. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Критерії оцінювання знань вступників з дисциплін фахового 

вступного випробування  

Вірна відповідь на кожне тестове питання оцінюється в 4(чотири) бали. 

Загальна кількість балів (максимум 100 балів) визначається шляхом 

підсумовування балів за виконання окремих тестових завдань.   

За рівних результатів вступного випробування перевагу має абітурієнт 

з вищим середнім балом додатка до диплома молодшого спеціаліста. 

 

 

 


