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121 Інженерія програмного забезпечення 

 

АНОТАЦІЯ 

Метою вступних випробувань є комплексна перевірка знань вступни-

ків, які вони отримали в результаті вивчення циклу дисциплін, передбачених 

освітньо-професійною програмою та навчальними планами у відповідності з 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст». 

Вступні випробування охоплюють нормативні дисципліни з циклу ма-

тематичної та природничо-наукової підготовки, а також дисципліни профе-

сійної підготовки студентів відповідно до освітньо-професійної програми на-

пряму 121 «Інженерія програмного забезпечення». 

Під час підготовки до випробування необхідно звернути увагу на те, 

що абітурієнт повинен: 

знати: основи алгоритмізації і програмування, апаратну будову 

комп’ютера, його програмне забезпечення, основи функціонування 

комп’ютерних мереж. 

вміти: правильно складати алгоритми та реалізовувати їх у програм-

ному середовищі, розуміти призначення основних складових комп’ютера та 

визначати необхідну конфігурацію, створювати локальну комп’ютерну ме-

режу, налаштовувати параметри операційної системи. 

Організація вступного випробовування здійснюється відповідно до По-

ложення про приймальну комісію Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут». 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Цикл дисциплін математичної та природничо-наукової підготовки 

Поняття алгоритму, зображення алгоритму, застосування блоків на 

блок-схемах. Алгоритми найпростіших обчислювальних процесів. 

Алгоритм табулювання функції. Лiнiйний обчислювальний процес. Ро-

згалужений обчислювальний процес. Алгоритми найпростіших обчислюва-
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льних процесів. Циклічний обчислювальний процес. Обчислення суми i до-

бутку. 

Історія розвитку мов програмування та їх класифікація. Сучасні тенде-

нції у програмуванні. Етапи розв'язування задач на ЕОМ. 

Лексеми мови. Основні конструкції програми. Дані числового та текс-

тового типу. Константи, оголошення. 

Структура програми. Оголошення глобальних величин. Поняття про 

локальні величини та їх різновиди. 

Оператори, арифметичні та логічні операції, операції порівняння, ко-

ментарі. Запис арифметичних виразів, операція присвоєння. 

Застосування форматованого вводу - виводу, функцій вводу та виводу. 

Основні формати цілих та дійсних чисел. Оператори переходу, перевірки 

умови та перемикач. 

Оператори циклу перерахунку, з передумовою, з післяумовою, опера-

тори переривання циклу. 

Складні структури даних - масиви, структури, оголошення типів корис-

тувача. 

Поняття покажчика, його призначення у програмі та методика оголо-

шення. Основні операції з покажчиками. Типові помилки при роботі із пока-

жчиками. Покажчики на масиви та структури. Посилання та адресація змін-

них. 

Поняття про символи та стрічки. Строка як масив символів. Застосу-

вання стандартних функцій бібліотеки для роботи із строками. Копіювання, 

злиття строк, пошук символів. 

Функції, їх класифікація, прототипи функцій. Передача параметрів фу-

нкції за значенням та за адресою. Одно- та n-вимірні масиви у списку пара-

метрів функції. Структури, функції у списку параметрів функції. Посилання у 

ролі параметрів функції. Рекурсивні функції. Стандартні арифметичні та ло-

гічні функції. 



 
 

5 
 

Текстові та двійкові файли. Основні функції для роботи з файлами 

змінної структури. Функції послідовного та прямого доступу до файлу. Об-

робка помилок. 

Динамічне виділення пам’яті. Обробка виняткових ситуацій. 

Цикл дисциплін професійної підготовки 

Комп’ютерні мережі, основні визначення та поняття. Узагальнена 

структура та функції комп’ютерних мереж. Класифікація комп’ютерних ме-

реж. Характеристики комп’ютерних мереж. Мережева архітектура. 

Мережеві комунікації. Компоненти комп’ютерних мереж. 

Протоколи передачі даних. Взаємодія протоколів. Принципи взаємодії 

протоколів. Протоколи прикладного рівня. 

Структура ланки передавання даних. Середовища передавання даних. 

Пристрої спряження на каналі зв’язку. Засоби керування каналом передаван-

ня даних. 

Організація зв’язку канального рівня. Управління доступом до середо-

вища. Передача даних на канальному рівні. Адресація канального рівня. 

Загальна класифікація топологічних структур. Топології локальних ме-

реж: спільна шина, зірка, розширена зірка, деревовидна, кільце, повно 

зв’язна. 

Мережеві засоби канального рівня. МАС-адресація. Мережеві адапте-

ри. Робота та характеристики концентраторів та комутаторів. Протокол ARP. 

Технологія Ethernet. Розвиток технології Ethernet. Технологія Token 

Ring. Технологія FDDI. 

Комунікація між вузлами комп’ютерних мереж. Сегментація мереж. 

Передача даних між мережевими сегментами. 

Функції транспортного рівня. Взаємодія прикладних додатків. Прото-

коли транспортного рівня. Управління сеансом зв’язку, надійність процесу 

комунікації. 

Протокол IPv4. Основи маршрутизації. Функції маршрутизатора. Між-

мережева взаємодія комп’ютерних мереж. 
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Основні етапи розвитку обчислювальної техніки. Покоління ЕОМ. Об-

ласті застосування ЕОМ. Основні поняття та визначення. Характеристики 

комп’ютерів: продуктивність, швидкодія, об’єм пам’яті. Загальні принципи 

побудови ЕОМ. Класична структура ЕОМ і принципи її побудови. Тенденції 

розвитку обчислювальної техніки. 

Процесори та їх характеристики. Оперативна пам’ять, особливості її 

будови. Типи пам’яті. Оперативна пам’ять. Материнські плати. Дисплеї: мо-

нітори, контролери. Зовнішня пам’ять: гнучкі і жорсткі диски, CD-ROM, 

DVD. Пристрої вводу/виводу інформації: клавіатура, принтери та ін. 

Конфігурація комп’ютера. Контролери і драйвери. Тести, як елементи 

контролю і діагностики. Клавіатура, принципи будови і роботи. Дисплеї. Ти-

пи дисплеїв. Принципи будови і роботи. Основи формування зображення. 

Текстові і графічні режими роботи. Накопичувачі на магнітних дисках. Роз-

міщення інформації на накопичувачах. 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ: 

Цикл дисциплін математичної та природничо-наукової підготовки 

1. Алгоритм як центральне поняття програмування.  

2. Типові алгоритмічні конструкції.  

3. Поняття алгоритму.  

4. Алгоритми розгалуженої структури та їх реалізація.  

5. Алгоритми циклічної структури та їх реалізація.  

6. Схема розв'язування задачі. Етапи підготовки задачі для розв'язування 

на комп’ютері.  

7. Запис арифметичних виразів у програмі.  

8. Запис логічних виразів у програмі. Інтерпретація логічних величин.  

9. Поняття про символи і стрічки у програмі.  

10.  Поняття про оператор у програмі. Структура оператора та його основ-

ні види. 

11.  Операція присвоєння у програмі. 

12.  Умовний оператор. 
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13.  Оператор – перемикач. 

14.  Оператор циклу типу перерахунку. 

15.  Оператор циклу з передумовою. 

16.  Оператор циклу з післяумовою. 

17.  Поняття підпрограми, їх опис та структура. 

18.  Звернення до підпрограми. 

19.  Поняття про масиви, їх оголошення та робота з масивами.  

20. Операції вводу даних у програмі. 

21. Операції виводу інформації у програмі. 

22. Основні операції із стрічками. Стандартні функції опрацювання строк. 

23.  Поняття про структури даних (записи). Їх оголошення та застосування. 

24. підпрограми, які вертають результат. Правила оголошення, виклику та 

передачі параметрів. 

25. Підпрограми, які не вертають результату. Правила їх оголошення, ви-

клику та передачі параметрів. 

26.  Поняття файлу у програмі. Відкриття та закриття файлів.  

27. Функції для запису та читання із файла. 

28. Поняття про локальні і глобальні величини у підпрограмах.  

29. Призначення та види аргументів підпрограм.  

30. Застосування підпрограм для опрацювання масивів. 

Цикл дисциплін професійної підготовки 

1. Історія розвитку комп’ютерних мереж.  

2. Історія та стандарти Ethernet.  

3. Особливості глобальних та локальних комп'ютерних мереж.  

4. Топології локальних мереж, їх переваги і недоліки.  

5. Середовища передачі даних в комп’ютерних мережах.  

6. Активне та пасивне обладнання для ЛОМ.  

7. Структура Internet, та її послуги.  

8. Типи під’єднання до Internet.  

9. Поняття про ЕОМ.  
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10.  Напрямки розвитку сучасних ЕОМ. 

11.  Апаратне та програмне забезпечення ЕОМ. 

12.  Системний блок, корпуси ПК. 

13.  Материнські плати. 

14.  Мікропроцесори для IBM PC. Характеристики сучасних процесорів.  

15.  BIOS, його функції. Встановлення параметрів в CMOS-Setup.  

16. Класифікація носіїв інформації. 

17. Жорсткі магнітні диски. 

18.  Оптичні СD та DVD носії інформації. 

19.  Пристрої введення інформації. 

20.  Клавіатури і маніпулятори. 

21.  Дисплеї. 

22.  Струменеві, матричні та лазерні принтери. 

23.  Джерела безперебійного живлення. 

24.  Оперативні запам’ятовуючі пристрої. 

25.  Постійні запам’ятовуючі пристрої. 

26.  Програмне забезпечення ЕОМ. Системне та прикладне програмне за-

безпечення. 

27.  Операційні системи, їх місце та роль у програмному забезпеченні 

комп’ютерів. 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Цикл дисциплін математичної та природничо-наукової підготовки 
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СпБ.: Питер, 2003 – 192 с. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

При оцінювання знань за основу слід брати повноту і правильність ви-

конання завдань. Загальна оцінка визначається як середня виважена з оцінок 

відповідей на усі запитання. 

Рей-

тинго-

ва 

оцін-

ка, 

бали 

Оцінка 

ЕСТS 

та її 

визна-

чення 

Націо-

нальна 

оцінка 

Критерії оцінювання 

позитивні негативні 

1 2 3 4 5 

90–

100 
А Відмінно 

– глибоке знання навчального 

матеріалу, що міститься в літе-

ратурних джерелах; 

– вміння аналізувати явища, які 

вивчаються, в їхньому взає-

мозв’язку і розвитку; 

– вміння проводити теоретичні 

розрахунки; 

– відповіді на запитання чіткі, 

лаконічні, логічно-послідовні; 

– вміння розв’язувати складні 

практичні задачі 

відповіді на запитання мо-

жуть містити незначні не-

точності 

82–89 В Добре 

– глибокий рівень знань в об-

сязі обов’язкового матеріалу; 

– вміння давати аргументовані 

відповіді на запитання і прово-

дити теоретичні розрахунки; 

– вміння розв’язувати складні 

практичні задачі 

відповіді на запитання міс-

тять певні неточності 

 

75–81 С Добре 

– міцні знання матеріалу, що 

вивчається, та його практично-

го застосування; 

– вміння давати аргументовані 

відповіді на запитання і прово-

дити теоретичні розрахунки; 

– вміння розв’язувати практич-

ні задачі 

– невміння використовува-

ти теоретичні знання для 

розв’язування складних 

практичних задач 

64–74 D 
Задові-

льно 

– знання основних фундамен-

тальних положень матеріалу, 

що вивчається, та їх практично-

го застосування; 

– вміння розв’язувати прості 

практичні задачі 

– невміння давати аргуме-

нтовані відповіді на запи-

тання; 

– невміння аналізувати ви-

кладений матеріал і вико-

нувати розрахунки; 

– невміння розв’язувати 

складні практичні задачі 
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1 2 3 4 5 

60–63 Е 
Задові-

льно 

– знання основних фундамен-

тальних положень матеріалу, 

– вміння розв’язувати найпрос-

тіші практичні задачі 

– незнання окремих (не-

принципових) питань з 

матеріалу; 

– невміння послідовно і 

аргументовано висловлю-

вати думку; 

– невміння застосовувати 

теоретичні положення при 

розв’язанні практичних 

задач 

35–59 
FХ 

 
Незадо-

вільно 

– – незнання основних фун-

даментальних положень 

навчального матеріалу; 

– істотні помилки у відпо-

відях на запитання; 

– невміння розв’язувати 

прості практичні задачі 

1-34 
(на ко-

місії) 

F 

 

Незадо-

вільно 
– 

– повна відсутність знань 

значної частини навчально-

го матеріалу; 

– істотні помилки у відпо-

відях на запитання; 

– незнання основних фун-

даментальних положень; 

– невміння орієнтуватися 

під час розв’язання  прос-

тих практичних задач 

 

До суми отриманих за перевірку балів додається 100 балів, що стано-

вить підсумкову оцінку роботи. 

Програма випробувань розглянута та затверджена на засіданні кафедри 

ПІІТУ протокол № 21 від 18.03.2019 р. 

 

 

Зав. кафедри ПІІТУ    М.Д. Годлевський 
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122 Комп’ютерні науки 

 

АНОТАЦІЯ 

Метою вступних випробувань є комплексна перевірка знань вступни-

ків, які вони отримали в результаті вивчення циклу дисциплін, передбачених 

освітньо-професійною програмою та навчальними планами у відповідності з 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст». 

Вступні випробування охоплюють нормативні дисципліни з циклу ма-

тематичної та природничо-наукової підготовки, а також дисципліни профе-

сійної підготовки студентів відповідно до освітньо-професійної програми на-

пряму 122 «Комп’ютерні науки». 

Під час підготовки до випробування необхідно звернути увагу на те, 

що абітурієнт повинен: 

знати: основи алгоритмізації і програмування, апаратну будову 

комп’ютера, його програмне забезпечення, основи функціонування 

комп’ютерних мереж. 

вміти: правильно складати алгоритми та реалізовувати їх у програм-

ному середовищі, розуміти призначення основних складових комп’ютера та 

визначати необхідну конфігурацію, створювати локальну комп’ютерну ме-

режу, налаштовувати параметри операційної системи. 

Організація вступного випробовування здійснюється відповідно до По-

ложення про приймальну комісію Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут».… 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Цикл дисциплін математичної та природничо-наукової підготовки 

Поняття алгоритму, зображення алгоритму, застосування блоків на 

блок-схемах. Алгоритми найпростіших обчислювальних процесів. 

Алгоритм табулювання функції. Лiнiйний обчислювальний процес. Ро-

згалужений обчислювальний процес. Алгоритми найпростіших обчислюва-
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льних процесів. Циклічний обчислювальний процес. Обчислення суми i до-

бутку. 

Історія розвитку мов програмування та їх класифікація. Сучасні тенде-

нції у програмуванні. Етапи розв'язування задач на ЕОМ. 

Лексеми мови. Основні конструкції програми. Дані числового та текс-

тового типу. Константи, оголошення. 

Структура програми. Оголошення глобальних величин. Поняття про 

локальні величини та їх різновиди. 

Оператори, арифметичні та логічні операції, операції порівняння, ко-

ментарі. Запис арифметичних виразів, операція присвоєння. 

Застосування форматованого вводу - виводу, функцій вводу та виводу. 

Основні формати цілих та дійсних чисел. Оператори переходу, перевірки 

умови та перемикач. 

Оператори циклу перерахунку, з передумовою, з післяумовою, опера-

тори переривання циклу. 

Складні структури даних - масиви, структури, оголошення типів корис-

тувача. 

Поняття покажчика, його призначення у програмі та методика оголо-

шення. Основні операції з покажчиками. Типові помилки при роботі із пока-

жчиками. Покажчики на масиви та структури. Посилання та адресація змін-

них. 

Поняття про символи та стрічки. Строка як масив символів. Застосу-

вання стандартних функцій бібліотеки для роботи із строками. Копіювання, 

злиття строк, пошук символів. 

Функції, їх класифікація, прототипи функцій. Передача параметрів фу-

нкції за значенням та за адресою. Одно- та n-вимірні масиви у списку пара-

метрів функції. Структури, функції у списку параметрів функції. Посилання у 

ролі параметрів функції. Рекурсивні функції. Стандартні арифметичні та ло-

гічні функції. 
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Текстові та двійкові файли. Основні функції для роботи з файлами 

змінної структури. Функції послідовного та прямого доступу до файлу. Об-

робка помилок. 

Динамічне виділення пам’яті. Обробка виняткових ситуацій. 

Цикл дисциплін професійної підготовки 

Комп’ютерні мережі, основні визначення та поняття. Узагальнена 

структура та функції комп’ютерних мереж. Класифікація комп’ютерних ме-

реж. Характеристики комп’ютерних мереж. Мережева архітектура. 

Мережеві комунікації. Компоненти комп’ютерних мереж. 

Протоколи передачі даних. Взаємодія протоколів. Принципи взаємодії 

протоколів. Протоколи прикладного рівня. 

Структура ланки передавання даних. Середовища передавання даних. 

Пристрої спряження на каналі зв’язку. Засоби керування каналом передаван-

ня даних. 

Організація зв’язку канального рівня. Управління доступом до середо-

вища. Передача даних на канальному рівні. Адресація канального рівня. 

Загальна класифікація топологічних структур. Топології локальних ме-

реж: спільна шина, зірка, розширена зірка, деревовидна, кільце, повно 

зв’язна. 

Мережеві засоби канального рівня. МАС-адресація. Мережеві адапте-

ри. Робота та характеристики концентраторів та комутаторів. Протокол ARP. 

Технологія Ethernet. Розвиток технології Ethernet. Технологія Token 

Ring. Технологія FDDI. 

Комунікація між вузлами комп’ютерних мереж. Сегментація мереж. 

Передача даних між мережевими сегментами. 

Функції транспортного рівня. Взаємодія прикладних додатків. Прото-

коли транспортного рівня. Управління сеансом зв’язку, надійність процесу 

комунікації. 

Протокол IPv4. Основи маршрутизації. Функції маршрутизатора. Між-

мережева взаємодія комп’ютерних мереж. 
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Основні етапи розвитку обчислювальної техніки. Покоління ЕОМ. Об-

ласті застосування ЕОМ. Основні поняття та визначення. Характеристики 

комп’ютерів: продуктивність, швидкодія, об’єм пам’яті. Загальні принципи 

побудови ЕОМ. Класична структура ЕОМ і принципи її побудови. Тенденції 

розвитку обчислювальної техніки. 

Процесори та їх характеристики. Оперативна пам’ять, особливості її 

будови. Типи пам’яті. Оперативна пам’ять. Материнські плати. Дисплеї: мо-

нітори, контролери. Зовнішня пам’ять: гнучкі і жорсткі диски, CD-ROM, 

DVD. Пристрої вводу/виводу інформації: клавіатура, принтери та ін. 

Конфігурація комп’ютера. Контролери і драйвери. Тести, як елементи 

контролю і діагностики. Клавіатура, принципи будови і роботи. Дисплеї. Ти-

пи дисплеїв. Принципи будови і роботи. Основи формування зображення. 

Текстові і графічні режими роботи. Накопичувачі на магнітних дисках. Роз-

міщення інформації на накопичувачах. 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ: 

Цикл дисциплін математичної та природничо-наукової підготовки 

1. Алгоритм як центральне поняття програмування.  

2. Типові алгоритмічні конструкції.  

3. Поняття алгоритму.  

4. Алгоритми розгалуженої структури та їх реалізація.  

5. Алгоритми циклічної структури та їх реалізація.  

6. Схема розв'язування задачі. Етапи підготовки задачі для розв'язування 

на комп’ютері.  

7. Запис арифметичних виразів у програмі.  

8. Запис логічних виразів у програмі. Інтерпретація логічних величин.  

9. Поняття про символи і стрічки у програмі.  

10.  Поняття про оператор у програмі. Структура оператора та його основ-

ні види. 

11.  Операція присвоєння у програмі. 

12.  Умовний оператор. 
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13.  Оператор – перемикач. 

14.  Оператор циклу типу перерахунку. 

15.  Оператор циклу з передумовою. 

16.  Оператор циклу з післяумовою. 

17.  Поняття підпрограми, їх опис та структура. 

18.  Звернення до підпрограми. 

19.  Поняття про масиви, їх оголошення та робота з масивами.  

20. Операції вводу даних у програмі. 

21. Операції виводу інформації у програмі. 

22. Основні операції із стрічками. Стандартні функції опрацювання строк. 

23.  Поняття про структури даних (записи). Їх оголошення та застосування. 

24. підпрограми, які вертають результат. Правила оголошення, виклику та 

передачі параметрів. 

25. Підпрограми, які не вертають результату. Правила їх оголошення, ви-

клику та передачі параметрів. 

26.  Поняття файлу у програмі. Відкриття та закриття файлів.  

27. Функції для запису та читання із файла. 

28. Поняття про локальні і глобальні величини у підпрограмах.  

29. Призначення та види аргументів підпрограм.  

30. Застосування підпрограм для опрацювання масивів. 

Цикл дисциплін професійної підготовки 

1. Історія розвитку комп’ютерних мереж.  

2. Історія та стандарти Ethernet.  

3. Особливості глобальних та локальних комп'ютерних мереж.  

4. Топології локальних мереж, їх переваги і недоліки.  

5. Середовища передачі даних в комп’ютерних мережах.  

6. Активне та пасивне обладнання для ЛОМ.  

7. Структура Internet, та її послуги.  

8. Типи під’єднання до Internet.  

9. Поняття про ЕОМ.  
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10.  Напрямки розвитку сучасних ЕОМ. 

11.  Апаратне та програмне забезпечення ЕОМ. 

12.  Системний блок, корпуси ПК. 

13.  Материнські плати. 

14.  Мікропроцесори для IBM PC. Характеристики сучасних процесорів.  

15.  BIOS, його функції. Встановлення параметрів в CMOS-Setup.  

16. Класифікація носіїв інформації. 

17. Жорсткі магнітні диски. 

18.  Оптичні СD та DVD носії інформації. 

19.  Пристрої введення інформації. 

20.  Клавіатури і маніпулятори. 

21.  Дисплеї. 

22.  Струменеві, матричні та лазерні принтери. 

23.  Джерела безперебійного живлення. 

24.  Оперативні запам’ятовуючі пристрої. 

25.  Постійні запам’ятовуючі пристрої. 

26.  Програмне забезпечення ЕОМ. Системне та прикладне програмне за-

безпечення. 

27.  Операційні системи, їх місце та роль у програмному забезпеченні 

комп’ютерів. 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Цикл дисциплін математичної та природничо-наукової підготовки 
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2. Ковалюк Т.В. Основи програмування: Підручник, К.:Видавнича група 

ВНV,2005 .-384 с., укр.  

3. Томас Кормен Чарльз Лейзерсон Рональд Ривест Алгоритмы: построение 

и анализ. -  Вильямс, 2006. – 321 с. 

4. Павловская Т. C C++ Программирование на языке высокого уровня. – 

СпБ.: Питер, 2003 – 192 с. 
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4. Брайєн Лінвінгстон “Ремонт і модернізація ПК”, Київ, 2000, с-

567.  

5. Буров Є. Комп’ютерні мережі. Львів: БаК, 1999.-468с.  

6. Гук М. Аппаратние средства локальних сетей. Енциклопедия – 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

При оцінювання знань за основу слід брати повноту і правильність ви-

конання завдань. Загальна оцінка визначається як середня виважена з оцінок 

відповідей на усі запитання. 

Рей-

тинго-

ва 

оцін-

ка, 

бали 

Оцінка 

ЕСТS 

та її 

визна-

чення 

Націо-

нальна 

оцінка 

Критерії оцінювання 

позитивні негативні 

1 2 3 4 5 

90–

100 
А Відмінно 

– глибоке знання навчального 

матеріалу, що міститься в літе-

ратурних джерелах; 

– вміння аналізувати явища, які 

вивчаються, в їхньому взає-

мозв’язку і розвитку; 

– вміння проводити теоретичні 

розрахунки; 

– відповіді на запитання чіткі, 

лаконічні, логічно-послідовні; 

– вміння розв’язувати складні 

практичні задачі 

відповіді на запитання мо-

жуть містити незначні не-

точності 

82–89 В Добре 

– глибокий рівень знань в об-

сязі обов’язкового матеріалу; 

– вміння давати аргументовані 

відповіді на запитання і прово-

дити теоретичні розрахунки; 

– вміння розв’язувати складні 

практичні задачі 

відповіді на запитання міс-

тять певні неточності 

 

75–81 С Добре 

– міцні знання матеріалу, що 

вивчається, та його практично-

го застосування; 

– вміння давати аргументовані 

відповіді на запитання і прово-

дити теоретичні розрахунки; 

– вміння розв’язувати практич-

ні задачі 

– невміння використовува-

ти теоретичні знання для 

розв’язування складних 

практичних задач 

64–74 D 
Задові-

льно 

– знання основних фундамен-

тальних положень матеріалу, 

що вивчається, та їх практично-

го застосування; 

– вміння розв’язувати прості 

практичні задачі 

– невміння давати аргуме-

нтовані відповіді на запи-

тання; 

– невміння аналізувати ви-

кладений матеріал і вико-

нувати розрахунки; 

– невміння розв’язувати 

складні практичні задачі 
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1 2 3 4 5 

60–63 Е 
Задові-

льно 

– знання основних фундамен-

тальних положень матеріалу, 

– вміння розв’язувати найпрос-

тіші практичні задачі 

– незнання окремих (не-

принципових) питань з 

матеріалу; 

– невміння послідовно і 

аргументовано висловлю-

вати думку; 

– невміння застосовувати 

теоретичні положення при 

розв’язанні практичних 

задач 

35–59 
FХ 

 
Незадо-

вільно 

– – незнання основних фун-

даментальних положень 

навчального матеріалу; 

– істотні помилки у відпо-

відях на запитання; 

– невміння розв’язувати 

прості практичні задачі 

1-34 
(на ко-

місії) 

F 

 

Незадо-

вільно 
– 

– повна відсутність знань 

значної частини навчально-

го матеріалу; 

– істотні помилки у відпо-

відях на запитання; 

– незнання основних фун-

даментальних положень; 

– невміння орієнтуватися 

під час розв’язання  прос-

тих практичних задач 

 

До суми отриманих за перевірку балів додається 100 балів, що стано-

вить підсумкову оцінку роботи. 

Програма випробувань розглянута та затверджена на засіданні кафедри 

ПІІТУ протокол № 21 від 18.03.2019 р. 
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АНОТАЦІЯ 

Метою вступного випробування є в комплексна перевірка знань вступників, які 

вони отримали в результаті вивчення циклу дисциплін, передбачених освітньо-профе-

сійною програмою та навчальними планами та відповідності освітньо-кваліфікаційному 

рівню «молодший спеціаліст». Вступник повинен продемонструвати фундаментальні та 

професійно-орієнтовані уміння та знання щодо узагальненого об’єкта праці і здатність 

вирішувати типові професійні завдання, передбачені для відповідного рівня. 

Фахівець з системного аналізу повинен бути підготовленим для розробки, 

впровадження і використання систем обробки інформації алгоритмічними методами з 

використанням комп’ютерної техніки, математичних методів і алгоритмів у різних галузях 

науки і господарчої діяльності. 

Під час підготовки до випробування необхідно звернути увагу на те, що абітурієнт 

повинен: 

знати: основи математичної та природничо-наукової підготовки в обсязі, 

необхідному для успішного засвоєння теоретичних та прикладних питань з інформатики, 

а саме, основи алгоритмізації і програмування, математичної логіки, архітектури 

обчислювальних систем. 

вміти: розв’язувати задачі з програмування з використанням ПЕОМ, у тому числи 

на асемблері, а також задачі з базових розділів математичної логіки. 

Вступне фахове випробування включає зміст навчальних дисциплін професійної 

підготовки: 

1. Програмування та алгоритмічні мови. 
2. Математична логіка. 
3. Архітектура обчислювальних систем 

Організація вступного випробовування здійснюється відповідно до Положення про 

приймальну комісію Національного технічного університету «Харківський політехнічний 

інститут». 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

1. Програмування та алгоритмічні мови 

1.1. Основи алгоритмізації та програмування 

Алгоритми та методи їх реалізації. Загальна характеристика інтегрованого середо-

вища системи програмування MS VC++. Етапи розробки програм. Помилки у програмах. 

Відшукання синтаксичних та логічних помилок. Засоби налагодження програм.  

Початки програмування мовами C та C++. Базові елементи C та C++: алфавіт, 

ідентифікатори, змінні, константи, поняття типу, скалярні типи, оголошення змінних, 

визначення та опис, вирази і операції, оператори, структура однофайлової програми в 

консольному застосуванні.  

Оператор присвоювання. Найпростіші введення та виведення. Лінійні алгоритми. 

Оператор if. Оператор вибору switch. Оператор передачі управління goto. Організація 

циклічних обчислень: Цикли з перед- та пясляумовою (while та do while). Традиційне 

використання циклу з параметром (for). оператори break та continue. Вкладені 

цикли. 

1.2. Масиви, рядки, покажчики, структури та об’єднання 

Масиви. Пошук в одновимірних масивах. Упорядкування в одновимірних масивах. 

Двовимірні масиви як таблиці даних. Розміщення двовимірних масивів у пам’яті. 

Укладені цикли при обробці масивів. 
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Покажчики. Покажчики і адреси об’єктів. Арифметика адрес. Масиви та 

покажчики. Дії над покажчиками. Рядки як масиви символів. Уведення та виведення 

рядків. Функції обробки рядків як масивів символів.  
Комбінування типів даних при описі об’єктів. Структури та їх розміщення у 

пам’яті. Доступ до елементів структур. Поняття об’єднання та опис змінних типу 

«об’єднання». Комбінування структур та об’єднань. Бітові поля. 

1.3. Функції 

Поняття функції. Оголошення функції. Передача параметрів за значенням. 

Використання функцій для реалізації модульного принципу програмування. Класи 

пам’яті. Локальні змінні. Передача параметрів за адресою. Використання масивів як 

параметрів функцій. Використання покажчиків як параметрів функцій. Покажчики на 

функцію. Функції зі змінною кількістю параметрів. Поняття рекурсії. Організація 

рекурсивних функцій. Посилання. Використання посилань як параметрів функцій. 

Організація багатомодульних програм. 

1.4. Динамічна пам’ять. Файли 

Пам’ять та організація доступу до неї. Відведення та звільнення динамічної 

пам’яті. Динамічні масиви. Імітація багатовимірних динамічних масивів та обробка цих 

структур даних у функціях. Спискові структури - стек та черга. Загальні принципи роботи 

з файлами. Текстові та бінарні файли. Функції по роботі з файловою системою. 

2. Математична логіка 

Тема 2.1. Теорія множин 

Поняття множини. Способи завдання множин. Підмножина. Надмножина. Пуста та 

універсальна множина. Операції над множинами. Круги Ейлера, діаграми Венна. 

Потужність множин. Рівняння потужностей. Поняття булеана, декартового добутку 

множин. Ступінь множини. Решітки і булеві алгебри. 

Відношення. Операції над відношеннями. Фактор-множина, перетин. Спеціальні 

класи бінарних відношень: відношення еквівалентності та порядку. Класи еквівалентності. 

Тема 2.2. Булеві функції та алгебра логіки  

Функції алгебри логіки та їх властивості. Основні співвідношення. Правила де 

Моргана. Булеві функції багатьох змінних. Зв’язок булевих функцій і теорії множин. 

Двоїстість булевих функцій. 

Нормальні форми. Досконалі нормальні форми. Алгебра Жегалкіна. Способи 

побудови поліномів Жегалкіна. Проблема повноти системи булевих функцій. Класи 

Поста. Критерій Поста. 

Аналіз релейно-контактних схем. Синтез контактних схем. Метод каскадів. 

Мінімізація булевих функцій у класі досконалих диз’юнктивних нормальних форм. 
Карти Карно. Синтез пристроїв з неповним набором значень на виході. Скорочені, 

тупікові, мінімальні форми. Способи їх побудови. Алгоритм Квайна-МакКласкі-Петріка. 

Матриця імплікантних випробувань. Схемна реалізація мінімізованих булевих функцій. 

Мінімізація булевих функцій у класі досконалих кон’юнктивних нормальних форм. 

Складність булевих функцій у класі кон’юнктивних нормальних форм. 

Тема 2.3. Основи математичної логіки 

Історія математичної логіки; типи логік. Внесок вчених у формування сучасної 

математичної логіки. Поняття числення, складові. 
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Висловлювання. Поняття атома, молекули, формули. Логічні зв’язки. Побудова 

складних формул. Область дії логічних зв’язок. Загальнозначущі і суперечливі формули. 

Істиннісне значення висловлення. Інтерпретація формул у логіці висловлювань. Логічні 

наслідки. Правила дедуктивних висновків логіки висловлень. 

Поняття терма, предиката; зміст вільних і зв’язаних змінних в алгебрі предикатів. 

Правильно побудовані формули. Інтерпретація формул у логіці предикатів. Логічні 

наслідки в логіці предикатів. Квантори. Випереджені нормальні форми (ВНФ), 

перетворення вільної формули до ВНФ. Закони логіки першого порядку. 

Тема 2.4. Основи комбінаторного аналізу. 

Основні комбінаторні схеми. Правила суми та добутку. Принцип включення та 

виключення. Вибірки. Розміщення з повторенням. Розміщення без повторень. Сполучення 

без повторювань. Властивості сполучень. Трикутник Паскаля. Біном Ньютона і 

поліноміальна формула. Сполучення з повторенням. Перестановки без повторень. 

Субфакторіали. Перестановки з повтореннями. 

Задача о розміщеннях. Розбивки. Числа Стирлінга другого роду. Числа Бела. 
Розбивки на цикли. Числа Стирлинга першого роду. Розбивки числа на доданки. 

Узагальнений арифметичний трикутник. 

Тема 2.5. Основи кодування 

Історія і основні положення теорії кодування. Префіксні схеми кодування. Середня 

ціна кодування. Раціональне кодування за Шенноном-Фано. Оптимальне кодування за 

Хаффменом. 

Перешкодостійке кодування. Кодова відстань. Код Хемінга. 

Тема 2.6. Основи теорії алгоритмів 

Концепція алгоритму. Нормальні алгоритми. Складність обчислень, моделі та 

методи обчислення складності. Фінітний комбінаторний процес Поста. Абстрактна 

обчислювальна машина Тьюрінга. Машина з вільним доступом. Алгоритми сортування. 

3. Архітектура обчислювальних систем 

Тема 3.1. Архітектура ЕОМ 

Визначення поняття «архітектура». Концепція машини з програмою, що 

зберігається в пам'яті, принцип двійкового кодування, принцип програмного управління, 

принцип однорідності пам'яті, принцип адресності. Архітектура Фону-Неймана. 

Гарвардська архітектура. Конвеєрна та паралельна архітектура обчислювальних машин. 

Швидкодія, продуктивність, ефективність ЕОМ. 

Тема 3.2. Архітектура системи команд 

Архітектура системи команд, як найважливіша характеристика ЕОМ. Класифікація 

архітектури систем команд. Архітектура RISC, CISC, VLIW, стекова, акумуляторна, 

регістрова. Типи команд. Структура машинної програми. Формати команд. Способи 

адресації операндів: безпосередня, пряма, непряма, регістрова, непряма регістрова. 

Способи адресації: відносна , базова регістрова, індексна. Сторінкова адресація. Блокова 

адресація. Цикл команди.  

Тема 3.3. Системи числення і машинна арифметика 

Поняття систем числення. Позиційні та непозиційні системи числення. 

Представлення чисел в позиційних системах. Переведення числових даних з однієї 
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системи в іншу. Двійкова, вісімкова і шістнадцятирічна системи числення. Прямій, 

зворотний та додатковий коди. 

 Представлення числових даних в обчислювальних машинах: цілі числа, дійсні 

числа з фіксованою та плаваючою комою, двійково-десяткове представлення чисел. 

Представлення текстових даних. Кодування ASCII та UNICODE.  

Операції над двійковими числами. Складання, віднімання, множення та ділення 

двійкових чисел. Представлення числових даних. Основні операції над числовими даними 

в двійковій арифметиці. Операції складання та віднімання в прямому і додатковому коді. 

Множення, алгоритм Буту. Ділення з відновленням та без відновлення залишку. 

Аналіз переповнювання при виконанні операцій з обмеженою розрядністю. 

Тема 3.4. Система програмування мовою низького рівня 

Технологія розробки програм на асемблері. Транслятор з мови. Лістинг 

транслятора. Таблиця символічних імен. Перехресні заслання. Опції транслятора. 

Редактор зв'язків. Модульність програм. Карта зв'язків. Опції редактора зв'язків. 

Тема 3.5. Програмна модель мікропроцесора Intel 

Регістри загального призначення. Регістри для адресації. Регістри, що управляють, 

Покажчик команди. Покажчик стека. Регістр прапорів. Прапор знаку. Прапор нуля. 

Прапор перенесення. Прапор додаткового перенесення. Прапор переповнювання. Прапор 

переривання. Прапор напряму обміну. Програмна модель арифметичного співпроцесора. 

Типи даних співпроцесора. Регістровий стек. Слово, що управляє. Слово стану. 

Тема 3.6. Асемблер ІА-32 

Алфавіт. Ідентифікатори, змінні, мітки, імена, ключові слова. Типи даних. 

Директиви виділення пам'яті db, dw, dd, dq, dt. Цілі числа. Дійсні числа. Десяткові числа. 

Знакові і строкові константи. Коментарі. Біти, байти і слова. Нумерація бітів.  

Набор команд мікропроцесора Intel. Команда пересилки. Команда заміни. 

Завантаження дійсної адреси. Завантаження покажчика. Пересилка прапорів. Робота із 

стеком. Передача параметрів через стек. Арифметичні команди. Команда складання. 

Команда віднімання. Арифметика з одним операндом. Команда порівняння. Символьна 

корекція: складання та віднімання. Команди множення. Команда ділення. Логічні 

команди. Команди зрушення. Команди передачі управління. Близькі та далекі переходи. 

Адресація переходів. Безумовні переходи. Умовні переходи. Перевірки коди умови. 

Управління циклом. Установка прапорів. 

 Набор команд процесора 8087. Команди пересилки даних. Команди управління. 

Арифметичні команди. Команди порівняння. Трансцендентні і інші функції. 

Тема 3.7. Зв'язок з мовами високого рівня  

Розробка програм з використанням мов високого та низького рівня. Пов'язання 

модулів асемблеру з модулями, розробленими на мовах високого рівня. Зовнішні та 

глобальні дані. Особливості передачі управління між модулями.  

 

ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ: 

1.1. Основні елементи мов C та C++. 

1.2. Поняття типів у C та C++ та їх призначення. 

1.3. Цілі типи в C та C++ та їх особливості. 

1.4. Дійсні типи в C та C++ та їх особливості. 

1.5. Перетворення типів у C та C++ 

1.6. Перевірка умов у програмах, написаних мовою C та C++. 

1.7. Організація циклічних процесів у C та C++. Види циклів. 
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1.8. Масиви в C та C++. 

1.9. Покажчики та дії над ними. 

1.10. Функції у C та C++.  

1.11. Рекурсивні функції у C та C++.  

1.12. Рядкові дані в C та C++. 

1.13. Структури і об’єднання в C та C++. 

1.14. Робота з динамічною пам’яттю в C та C++. 

1.15. Текстові файли в C та C++ та їх обробка. 

1.16. Бінарні файли в C та C++. 

1.17. Посилання в C++. 

1.18. Покажчики на функцію в C та C++. 

1.19. Використання динамічних змінних для організації зв’язаних списків у C та 

C++. 

2.1. Булева алгебра. Правило де Моргана. Використання булевої алгебри в 

програмуванні. 

2.2. Аналіз двійкових пристроїв. 

2.3. Множини, графічне відображення множин. Операції над множинами. 

2.4. Зв’язок булевих функцій і теорії множин. 

2.5. Кодування. Оптимальні коди. 

2.6. Розміщення, сполучення та перестановки. 

2.7. Булева алгебра, булеві функції. Таблиця істинності. 

2.8. Оптимізація булевих функцій. 

2.9. Раціональне кодування за Шенноном-Фано.  

2.10. Оптимальне кодування за Хаффменом. 

3.1. Визначення поняття «архітектура ЕОМ». Класифікація обчислювальних машин 

та обчислювальним систем. 

3.2. Послідовна, конвеєрна та паралельна архітектура обчислювальних машин. 

3.3. Аналіз продуктивності та швидкодії обчислювальних машин. 

4. Позиційні і непозиційні системи числення. Представлення чисел в позиційних 

системах. 

3.5. Архітектура RISC, CISC, VLIW обчислювальних машин. 

3.6. Програмна модель мікропроцесора Intel. 

3.7. Прямій, зворотний та додатковий коди. Використання додаткового коду для 

арифметичних операцій з цілими числами. 

3.8. Розробка програм мовою низького рівня. 

3.9. Набор команд ІА-32 мікропроцесора Intel. 

3.10. Розробка програм з використанням модулів. Скріплення модулів. Зовнішні і 

глобальні дані. 
 

ПРИКЛАДИ ЗАДАЧ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ: 

Задача 1. Дано текстовий файл із довжинами рядків не більше 255 символів. 

Переписати в інший текстовий файл усі рядки, що не містять слова-«перевертні» 

(паліндроми).  

Задача 2. Перетворити булеву функцію в диз’юнктивну нормальну форму: 
 

)()()( 2131212 xxxxxxx  . 
 

Задача 3. Для чисел  
A B C D 

-12,404 -69,767 -55,224 3,251 

Знайти прямій і додатковий коди, виконати операції:  A+B ,  B – C, C * D 
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Задача 4. Проінтерпретувати послідовність команд 

.Data 

A dw 14 

B dw 0 

.Code 

 Mov cx,16 

 Mov ax,[A] 

M2: ror ax,1  

 Jnc m1 

 Inc [B] 

M1: 

 Loop m2  
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КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

При оцінювання знань за основу слід брати повноту і правильність виконання 

завдань. Загальна оцінка визначається як середня виважена з оцінок відповідей на усі 

запитання. 

Рейтин

гова 

оцінка, 

бали 

Оцінка 

ЕСТS 

та її 

визнач

ення 

Націо-

нальна 

оцінка 

Критерії оцінювання 

позитивні негативні 

1 2 3 4 5 

90–100 А 
Відмін

но 

– глибоке знання навчального 

матеріалу, що міститься в 

літературних джерелах; 

– вміння аналізувати явища, які 

вивчаються, в їхньому 

взаємозв’язку і розвитку; 

– вміння проводити теоретичні 

розрахунки; 

– відповіді на запитання чіткі, 

відповіді на запитання 

можуть містити незначні 

неточності 
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лаконічні, логічно-послідовні; 

– вміння розв’язувати складні 

практичні задачі 

82–89 В Добре 

– глибокий рівень знань в 

обсязі обов’язкового матеріалу; 

– вміння давати аргументовані 

відповіді на запитання і 

проводити теоретичні 

розрахунки; 

– вміння розв’язувати складні 

практичні задачі 

відповіді на запитання 

містять певні неточності 

 

75–81 С Добре 

– міцні знання матеріалу, що 

вивчається, та його 

практичного застосування; 

– вміння давати аргументовані 

відповіді на запитання і 

проводити теоретичні 

розрахунки; 

– вміння розв’язувати 

практичні задачі 

– невміння 

використовувати 

теоретичні знання для 

розв’язування складних 

практичних задач 

64–74 D 
Задовіл

ьно 

– знання основних 

фундаментальних положень 

матеріалу, що вивчається, та їх 

практичного застосування; 

– вміння розв’язувати прості 

практичні задачі 

– невміння давати 

аргументовані відповіді 

на запитання; 

– невміння аналізувати 

викладений матеріал і 

виконувати розрахунки; 

– невміння розв’язувати 

складні практичні задачі 

60–63 Е 
Задовіл

ьно 

– знання основних 

фундаментальних положень 

матеріалу, 

– вміння розв’язувати 

найпростіші практичні задачі 

– незнання окремих 

(непринципових) питань 

з матеріалу; 

– невміння послідовно і 

аргументовано 

висловлювати думку; 

– невміння застосовувати 

теоретичні положення при 

розв’язанні практичних 

задач 
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35–59 
FХ 

 

Незадо

вільно 

– – незнання основних 

фундаментальних 

положень навчального 

матеріалу; 

– істотні помилки у 

відповідях на запитання; 

– невміння розв’язувати 

прості практичні задачі 

1-34 

(на 

комісії) 

F 

 

Незадо

вільно 
– 

– повна відсутність знань 

значної частини 

навчального матеріалу; 

– істотні помилки у 

відповідях на запитання; 

– незнання основних 

фундаментальних 

положень; 

– невміння орієнтуватися 

під час розв’язання  

простих практичних 

задач 

 

До суми отриманих за перевірку балів додається 100 балів, що становить 

підсумкову оцінку роботи. 

 

Схвалено на засіданні кафедри системного аналізу та інформаційно-аналітичних 

технологій 

Протокол № 7  від 13.03.2019 р.  

 

Завідувач кафедри САІТ, д.т.н., проф. О.С.Куценко 
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Видавництво та поліграфія 

 

АНОТАЦІЯ 

Метою вступного випробування є в комплексна перевірка знань вступників, які 

вони отримали в результаті вивчення циклу дисциплін, передбачених освітньо-

професійною програмою та навчальними планами та відповідності освітньо-

кваліфікаційному рівню «молодший спеціаліст». Вступник повинен продемонструвати 

фундаментальні та професійно-орієнтовані уміння та знання щодо узагальненого об’єкта 

праці і здатність вирішувати типові професійні завдання, передбачені для відповідного 

рівня. 

Фахівець з видавництва та поліграфії повинен бути підготовленим для розробки, 

впровадження і використання систем обробки інформації з використанням комп’ютерної 

техніки, алгоритмів у галузі своєї майбутньої діяльності. 

Під час підготовки до випробування необхідно звернути увагу на те, що абітурієнт 

повинен: 

знати: основи математичної та природничо-наукової підготовки в обсязі, 

необхідному для успішного засвоєння теоретичних та прикладних питань, а саме, 

програмне забезпечення ЕОМ. інформатику та основи алгоритмізації і програмування, 

архітектура обчислювальних систем. 

вміти: уміти працювати з офісними програмами і розв’язувати простіші задачі з 

програмування з використанням ПЕОМ, у тому числи на асемблері. 

Вступне фахове випробування включає зміст нормативних навчальних дисциплін 

професійної підготовки: 

1. Вступ до комп’ютерних наук та інформаційних технологій. 

2. Інформатика і програмування. 

3. Архітектура обчислювальних систем 

Організація вступного випробовування здійснюється відповідно до Положення про 

приймальну комісію Національного технічного університету «Харківський політехнічний 

інститут». 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

1. Вступ до комп’ютерних наук та інформаційних технологій 

1.1. Операційна система Windows 

Версії операційної системи Windows .Настройка інтерфейсу Windows. Настройка 

Панелі задач. Головного меню і Робочого столу. Робота с вибраними і недавніми 

документами. Настройка сети. Можливості браузерів Internet Explorer та EDGE. Загальні 

папки і принтери. 

Система безпеки Windows . Дозволяння і права. Користувачі і групи. Типі 

облікових записів. Захист файлів і папок. Обмеження доступу до особистим файлам. 

Організація файлової системи Windows . Провідник Windows . Додаткові 

параметри папок. Типі файлів і зіставлення програм. Принципи ефективного управління 

файлами. Стиснення даних NTFS і ZIP-папки. Ярлики програм. 

1.2. Текстовий редактор MS Word 

Версії редактора MS Word, можливості і різниці. Варіанти інсталяції. Довідкова 

система. Настройка параметрів робочої середи. Стрічки інструментів.  

Структура документа і види його представлення в вікні програми. Зберігання, 

перегляд і печать документа. Шаблони і розділи документа MS Word. Шаблони 
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документів: призначення, типі, створення і редагування. Розділи документа: призначення, 

типі, створення і редагування. Состав і способи редагування параметрів станиць. Состав і 

способи редагування колонтитулів. 

Стилі абзаців: призначення і типи. Створення стилів і способи редагування їх 

параметрів. Стилі заголовків. Створення структури документа. Створення змісту. 

Головний документ. Форматування по зразку. Пошук і заміна елементів документа. Поля 

в документі MS Word. Поля: призначення, типи, вставка і редагування. Виноски, 

перехресні посилання, гіперпосилання, закладки. Методи створення списку літератури і 

предметного покажчика. Створення назв елементів документа. 

Додаткові можливості оформлення документа. Автозміна і автоформат. Перевірка 

правопису і розстановка переносів. Таблиці: способи створення, оформлення і 

редагування. Заголовок таблиці. Діалог Свойства таблицы. Табличні форми. 

Обчислювальні поля. Рисунки: вставка, створення і редагування. Форматування полотна. 

Стрічка Рисование. групування і прив'язка елементів. Організаційна діаграмна. Формули: 

способи вставки, редагування і оформлення. 

2. Інформатика і програмування 

2.1. Основи алгоритмізації та програмування 

Алгоритми та методи їх реалізації. Загальна характеристика інтегрованого 

середовища системи програмування MS VC++. Етапи розробки програм. Помилки у 

програмах. Відшукання синтаксичних та логічних помилок. Засоби налагодження 

програм.  

Початки програмування мовами C та C++. Базові елементи C та C++: алфавіт, 

ідентифікатори, змінні, константи, поняття типу, скалярні типи, оголошення змінних, 

визначення та опис, вирази і операції, оператори, структура однофайлової програми у 

консольному застосуванні.  

Оператор присвоювання. Найпростіші введення та виведення. Лінійні алгоритми. 

Оператор if. Оператор вибору switch. Оператор передачі управління goto. Організація 

циклічних обчислень: Цикли з перед- та пясляумовою (while та do while). Традиційне 

використання циклу з параметром (for). оператори break та continue. Вкладені цикли. 

2.2. Масиви, рядки, покажчики, структури та об’єднання 

Масиви. Пошук в одновимірних масивах. Упорядкування в одновимірних масивах. 

Двовимірні масиви як таблиці даних. Розміщення двовимірних масивів у пам’яті. 

Укладені цикли при обробці масивів. 

Покажчики. Покажчики і адреси об’єктів. Арифметика адрес. Масиви та 

покажчики. Дії над покажчиками. Рядки як масиви символів. Уведення та виведення 

рядків. Функції обробки рядків як масивів символів.  

Комбінування типів даних при описі об’єктів. Структури та їх розміщення у 

пам’яті. Доступ до елементів структур. Поняття об’єднання та опис змінних типу 

«об’єднання». Комбінування структур та об’єднань. Бітові поля. 

2.3. Функції 

Поняття функції. Оголошення функції. Передача параметрів за значенням. 

Використання функцій для реалізації модульного принципу програмування. Класи 

пам’яті. Локальні змінні. Передача параметрів за адресою. Використання масивів як 

параметрів функцій. Використання покажчиків як параметрів функцій. Покажчики на 

функцію. Функції зі змінною кількістю параметрів. Поняття рекурсії. Організація 

рекурсивних функцій. Посилання. Використання посилань як параметрів функцій. 

Організація багатомодульних програм. 
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2.4. Динамічна пам’ять. Файли 

Пам’ять та організація доступу до неї. Відведення та звільнення динамічної 

пам’яті. Динамічні масиви. Імітація багатовимірних динамічних масивів та обробка цих 

структур даних у функціях. Спискові структури - стек та черга. Загальні принципи роботи 

з файлами. Текстові та бінарні файли. Функції по роботі з файловою системою. 

3. Архiтектура обчислювальних систем 

Тема 3.1. Архітектура ЕОМ 

Визначення поняття «архітектура». Концепція машини з програмою, що 

зберігається в пам'яті, принцип двійкового кодування, принцип програмного управління, 

принцип однорідності пам'яті, принцип адресності. Архітектура Фону-Неймана. 

Гарвардська архітектура. Конвеєрна та паралельна архітектура обчислювальних машин. 

Швидкодія, продуктивність, ефективність ЕОМ. 

Тема 3.2. Архітектура системи команд 

Архітектура системи команд, як найважливіша характеристика ЕОМ. Класифікація 

архітектури систем команд. Архітектура RISC, CISC, VLIW, стекова, акумуляторна, 

регістрова. Типи команд. Структура машинної програми. Формати команд. Способи 

адресації операндів: безпосередня, пряма, непряма, регістрова, непряма регістрова. 

Способи адресації: відносна , базова регістрова, індексна. Сторінкова адресація. Блокова 

адресація. Цикл команди.  

Тема 3.3. Системи числення і машинна арифметика 

Поняття систем числення. Позиційні та непозиційні системи числення. 

Представлення чисел в позиційних системах. Переведення числових даних з однієї 

системи в іншу. Двійкова, вісімкова і шістнадцятирічна системи числення. Прямій, 

зворотний та додатковий коди. 

 Представлення числових даних в обчислювальних машинах: цілі числа, дійсні 

числа з фіксованою та плаваючою комою, двійково-десяткове представлення чисел. 

Представлення текстових даних. Кодування ASCII та UNICODE.  

Операції над двійковими числами. Складання, віднімання, множення та ділення 

двійкових чисел. Представлення числових даних. Основні операції над числовими даними 

в двійковій арифметиці. Операції складання та віднімання в прямому і додатковому коді. 

Множення, алгоритм Буту. Ділення з відновленням та без відновлення залишку. 

Аналіз переповнювання при виконанні операцій з обмеженою розрядністю. 

Тема 3.4. Система програмування мовою низького рівня 

Технологія розробки програм на асемблері. Транслятор з мови. Лістинг 

транслятора. Таблиця символічних імен. Перехресні заслання. Опції транслятора. 

Редактор зв'язків. Модульність програм. Карта зв'язків. Опції редактора зв'язків. 

Тема 3.5. Програмна модель мікропроцесора Intel 

Регістри загального призначення. Регістри для адресації. Регістри, що управляють, 

Покажчик команди. Покажчик стека. Регістр прапорів. Прапор знаку. Прапор нуля. 

Прапор перенесення. Прапор додаткового перенесення. Прапор переповнювання. Прапор 

переривання. Прапор напряму обміну. Програмна модель арифметичного співпроцесора. 

Типи даних співпроцесора. Регістровий стек. Слово, що управляє. Слово стану. 
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Тема 3.6. Асемблер ІА-32 

Алфавіт. Ідентифікатори, змінні, мітки, імена, ключові слова. Типи даних. 

Директиви виділення пам'яті db, dw, dd, dq, dt. Цілі числа. Дійсні числа. Десяткові числа. 

Знакові і строкові константи. Коментарі. Біти, байти і слова. Нумерація бітів.  

Набор команд мікропроцесора Intel. Команда пересилки. Команда заміни. 

Завантаження дійсної адреси. Завантаження покажчика. Пересилка прапорів. Робота із 

стеком. Передача параметрів через стек. Арифметичні команди. Команда складання. 

Команда віднімання. Арифметика з одним операндом. Команда порівняння. Символьна 

корекція: складання та віднімання. Команди множення. Команда ділення. Логічні 

команди. Команди зрушення. Команди передачі управління. Близькі та далекі переходи. 

Адресація переходів. Безумовні переходи. Умовні переходи. Перевірки коди умови. 

Управління циклом. Установка прапорів. 

 Набор команд процесора 8087. Команди пересилки даних. Команди управління. 

Арифметичні команди. Команди порівняння. Трансцендентні і інші функції. 

Тема 3.7. Зв'язок з мовами високого рівня  

Розробка програм з використанням мов високого та низького рівня. Пов'язання 

модулів асемблеру з модулями, розробленими на мовах високого рівня. Зовнішні та 

глобальні дані. Особливості передачі управління між модулями.  

 

ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ: 

1.1. Область системних повідомлень Windows. Призначення, склад, способи 

настроювання. 

1.2. Шаблони документа MS Word. Призначення, способи створення і модифікації. 

Структурні елементи шаблону. 

1.3. Панель задач Windows. Призначення, склад, методи модифікації. 

1.4. Розділи документа MS Word. Призначення, типи, засоби створення і 

редагування. Параметри розділів. 

1.5. Меню "Пуск" Windows. Призначення, склад, способи настроювання. 

1.6. Способи перегляду сторінки документа. Призначення і відмінність способів 

перегляду. Способи відображення прихованих елементів документів. 

1.7. Колонтитули документа. Призначення, способи редагування, можливі 

елементи. Способи вставки нумерації сторінок. 

1.8. Провідник Windows. Призначення, способи відображення. Типи і призначення 

областей Провідника. 

1.9. Стилі. Призначення, типи, методи створення і модифікації. 

1.10. Перетворення типів у C та C++ 

1.11. Поля документа MS Word. Призначення, методи створення і редагування. 

1.12. Область "Пошук" Оглядача Windows. Можливості та способи роботи з 

областю. 

1.13. Таблиці документа MS Word. Методи створення, редагування і форматування. 

1.14. Ефективні способи управління папками і файлами. Права і дозволи. 

1.15. Методи автоматизації створення елементів документа. Посилання та виноски. 

Призначення, типи, способи створення і редагування. 

1.16. Графічне оформлення документа MS Word. Типи і призначення графічних 

об'єктів. Способи створення та модифікації графічних об'єктів. 

2.1. Основні елементи мов C та C++. 

2.2. Поняття типів у C та C++ та їх призначення. 

2.3. Цілі типи в C та C++ та їх особливості. 

2.4. Дійсні типи в C та C++ та їх особливості. 

2.5. Перетворення типів у C та C++ 
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2.6. Перевірка умов у програмах, написаних мовою C та C++. 

2.7. Організація циклічних процесів у C та C++. Види циклів. 

2.8. Масиви в C та C++. 

2.9. Покажчики та дії над ними. 

2.10. Функції у C та C++.  

2.11. Рекурсивні функції у C та C++.  

2.12. Рядкові дані в C та C++. 

2.13. Структури і об’єднання в C та C++. 

2.14. Робота з динамічною пам’яттю в C та C++. 

2.15. Текстові файли в C та C++ та їх обробка. 

2.16. Бінарні файли в C та C++. 

2.17. Посилання в C++. 

2.18. Покажчики на функцію в C та C++. 

2.19. Використання динамічних змінних для організації зв’язаних списків у C та 

C++. 

3.1. Визначення поняття «архітектура ЕОМ». Класифікація обчислювальних машин 

та обчислювальним систем. 

3.2. Послідовна, конвеєрна та паралельна архітектура обчислювальних машин. 

3.3. Аналіз продуктивності та швидкодії обчислювальних машин. 

4. Позиційні і непозиційні системи числення. Представлення чисел в позиційних 

системах. 

3.5. Архітектура RISC, CISC, VLIW обчислювальних машин. 

3.6. Програмна модель мікропроцесора Intel. 

3.7. Прямій, зворотний та додатковий коди. Використання додаткового коду для 

арифметичних операцій з цілими числами. 

3.8. Розробка програм мовою низького рівня. 

3.9. Набор команд ІА-32 мікропроцесора Intel. 

3.10. Розробка програм з використанням модулів. Скріплення модулів. Зовнішні і 

глобальні дані. 

 

ПРИКЛАДИ ЗАДАЧ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ: 

1. Дано текстовий файл із довжинами рядків не більше 255 символів. Переписати в 

інший текстовий файл усі рядки, що не містять слова-«перевертні» (паліндроми). 

2. Для чисел  
A B C D 

-12,404 -69,767 -55,224 3,251 

Знайти прямій і додатковий коди, виконати операції:  A+B ,  B – C, C * D 

3. Проінтерпретувати послідовність команд 

.Data 

A dw 14 

B dw 0 

.Code 

 Mov cx,16 

 Mov ax,[A] 

M2: ror ax,1  

 Jnc m1 

 Inc [B] 

M1: 

 Loop m2  
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КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

При оцінювання знань за основу слід брати повноту і правильність виконання 

завдань. Загальна оцінка визначається як середня виважена з оцінок відповідей на усі 

запитання. 

Рейтин

гова 

оцінка, 

бали 

Оцінка 

ЕСТS 

та її 

визнач

ення 

Націо-

нальна 

оцінка 

Критерії оцінювання 

позитивні негативні 

1 2 3 4 5 

90–100 А 
Відмін

но 

– глибоке знання навчального 

матеріалу, що міститься в 

літературних джерелах; 

– вміння аналізувати явища, які 

вивчаються, в їхньому 

взаємозв’язку і розвитку; 

– вміння проводити теоретичні 

розрахунки; 

– відповіді на запитання чіткі, 

лаконічні, логічно-послідовні; 

– вміння розв’язувати складні 

практичні задачі 

відповіді на запитання 

можуть містити незначні 

неточності 

82–89 В Добре 

– глибокий рівень знань в 

обсязі обов’язкового матеріалу; 

– вміння давати аргументовані 

відповіді на запитання і 

проводити теоретичні 

розрахунки; 

– вміння розв’язувати складні 

практичні задачі 

відповіді на запитання 

містять певні неточності 
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75–81 С Добре 

– міцні знання матеріалу, що 

вивчається, та його 

практичного застосування; 

– вміння давати аргументовані 

відповіді на запитання і 

проводити теоретичні 

розрахунки; 

– вміння розв’язувати 

практичні задачі 

– невміння 

використовувати 

теоретичні знання для 

розв’язування складних 

практичних задач 

64–74 D 
Задовіл

ьно 

– знання основних 

фундаментальних положень 

матеріалу, що вивчається, та їх 

практичного застосування; 

– вміння розв’язувати прості 

практичні задачі 

– невміння давати 

аргументовані відповіді 

на запитання; 

– невміння аналізувати 

викладений матеріал і 

виконувати розрахунки; 

– невміння розв’язувати 

складні практичні задачі 

60–63 Е 
Задовіл

ьно 

– знання основних 

фундаментальних положень 

матеріалу, 

– вміння розв’язувати 

найпростіші практичні задачі 

– незнання окремих 

(непринципових) питань 

з матеріалу; 

– невміння послідовно і 

аргументовано 

висловлювати думку; 

– невміння застосовувати 

теоретичні положення при 

розв’язанні практичних 

задач 

35–59 
FХ 

 

Незадо

вільно 

– – незнання основних 

фундаментальних 

положень навчального 

матеріалу; 

– істотні помилки у 

відповідях на запитання; 

– невміння розв’язувати 

прості практичні задачі 

1-34 

(на 

комісії) 

F 

 

Незадо

вільно 
– 

– повна відсутність знань 

значної частини 

навчального матеріалу; 

– істотні помилки у 

відповідях на запитання; 

– незнання основних 

фундаментальних 

положень; 

– невміння орієнтуватися 
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під час розв’язання  

простих практичних 

задач 

 

До суми отриманих за перевірку балів додається 100 балів, що становить 

підсумкову оцінку роботи. 
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126 Інформаційні системи та технології 

 

АНОТАЦІЯ 

Метою вступних випробувань є комплексна перевірка знань вступни-

ків, які вони отримали в результаті вивчення циклу дисциплін, передбачених 

освітньо-професійною програмою та навчальними планами у відповідності з 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст». 

Вступні випробування охоплюють нормативні дисципліни з циклу ма-

тематичної та природничо-наукової підготовки, а також дисципліни профе-

сійної підготовки студентів відповідно до освітньо-професійної програми на-

пряму 126 «Інформаційні системи та технології». 

Під час підготовки до випробування необхідно звернути увагу на те, 

що абітурієнт повинен: 

знати: основи алгоритмізації і програмування, апаратну будову 

комп’ютера, його програмне забезпечення, основи функціонування 

комп’ютерних мереж. 

вміти: правильно складати алгоритми та реалізовувати їх у програм-

ному середовищі, розуміти призначення основних складових комп’ютера та 

визначати необхідну конфігурацію, створювати локальну комп’ютерну ме-

режу, налаштовувати параметри операційної системи. 

Організація вступного випробовування здійснюється відповідно до По-

ложення про приймальну комісію Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут».… 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Цикл дисциплін математичної та природничо-наукової підготовки 

Поняття алгоритму, зображення алгоритму, застосування блоків на 

блок-схемах. Алгоритми найпростіших обчислювальних процесів. 

Алгоритм табулювання функції. Лiнiйний обчислювальний процес. Ро-

згалужений обчислювальний процес. Алгоритми найпростіших обчислюва-
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льних процесів. Циклічний обчислювальний процес. Обчислення суми i до-

бутку. 

Історія розвитку мов програмування та їх класифікація. Сучасні тенде-

нції у програмуванні. Етапи розв'язування задач на ЕОМ. 

Лексеми мови. Основні конструкції програми. Дані числового та текс-

тового типу. Константи, оголошення. 

Структура програми. Оголошення глобальних величин. Поняття про 

локальні величини та їх різновиди. 

Оператори, арифметичні та логічні операції, операції порівняння, ко-

ментарі. Запис арифметичних виразів, операція присвоєння. 

Застосування форматованого вводу - виводу, функцій вводу та виводу. 

Основні формати цілих та дійсних чисел. Оператори переходу, перевірки 

умови та перемикач. 

Оператори циклу перерахунку, з передумовою, з післяумовою, опера-

тори переривання циклу. 

Складні структури даних - масиви, структури, оголошення типів корис-

тувача. 

Поняття покажчика, його призначення у програмі та методика оголо-

шення. Основні операції з покажчиками. Типові помилки при роботі із пока-

жчиками. Покажчики на масиви та структури. Посилання та адресація змін-

них. 

Поняття про символи та стрічки. Строка як масив символів. Застосу-

вання стандартних функцій бібліотеки для роботи із строками. Копіювання, 

злиття строк, пошук символів. 

Функції, їх класифікація, прототипи функцій. Передача параметрів фу-

нкції за значенням та за адресою. Одно- та n-вимірні масиви у списку пара-

метрів функції. Структури, функції у списку параметрів функції. Посилання у 

ролі параметрів функції. Рекурсивні функції. Стандартні арифметичні та ло-

гічні функції. 
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Текстові та двійкові файли. Основні функції для роботи з файлами 

змінної структури. Функції послідовного та прямого доступу до файлу. Об-

робка помилок. 

Динамічне виділення пам’яті. Обробка виняткових ситуацій. 

Цикл дисциплін професійної підготовки 

Комп’ютерні мережі, основні визначення та поняття. Узагальнена 

структура та функції комп’ютерних мереж. Класифікація комп’ютерних ме-

реж. Характеристики комп’ютерних мереж. Мережева архітектура. 

Мережеві комунікації. Компоненти комп’ютерних мереж. 

Протоколи передачі даних. Взаємодія протоколів. Принципи взаємодії 

протоколів. Протоколи прикладного рівня. 

Структура ланки передавання даних. Середовища передавання даних. 

Пристрої спряження на каналі зв’язку. Засоби керування каналом передаван-

ня даних. 

Організація зв’язку канального рівня. Управління доступом до середо-

вища. Передача даних на канальному рівні. Адресація канального рівня. 

Загальна класифікація топологічних структур. Топології локальних ме-

реж: спільна шина, зірка, розширена зірка, деревовидна, кільце, повно 

зв’язна. 

Мережеві засоби канального рівня. МАС-адресація. Мережеві адапте-

ри. Робота та характеристики концентраторів та комутаторів. Протокол ARP. 

Технологія Ethernet. Розвиток технології Ethernet. Технологія Token 

Ring. Технологія FDDI. 

Комунікація між вузлами комп’ютерних мереж. Сегментація мереж. 

Передача даних між мережевими сегментами. 

Функції транспортного рівня. Взаємодія прикладних додатків. Прото-

коли транспортного рівня. Управління сеансом зв’язку, надійність процесу 

комунікації. 

Протокол IPv4. Основи маршрутизації. Функції маршрутизатора. Між-

мережева взаємодія комп’ютерних мереж. 
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Основні етапи розвитку обчислювальної техніки. Покоління ЕОМ. Об-

ласті застосування ЕОМ. Основні поняття та визначення. Характеристики 

комп’ютерів: продуктивність, швидкодія, об’єм пам’яті. Загальні принципи 

побудови ЕОМ. Класична структура ЕОМ і принципи її побудови. Тенденції 

розвитку обчислювальної техніки. 

Процесори та їх характеристики. Оперативна пам’ять, особливості її 

будови. Типи пам’яті. Оперативна пам’ять. Материнські плати. Дисплеї: мо-

нітори, контролери. Зовнішня пам’ять: гнучкі і жорсткі диски, CD-ROM, 

DVD. Пристрої вводу/виводу інформації: клавіатура, принтери та ін. 

Конфігурація комп’ютера. Контролери і драйвери. Тести, як елементи 

контролю і діагностики. Клавіатура, принципи будови і роботи. Дисплеї. Ти-

пи дисплеїв. Принципи будови і роботи. Основи формування зображення. 

Текстові і графічні режими роботи. Накопичувачі на магнітних дисках. Роз-

міщення інформації на накопичувачах. 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ: 

Цикл дисциплін математичної та природничо-наукової підготовки 

1. Алгоритм як центральне поняття програмування.  

2. Типові алгоритмічні конструкції.  

3. Поняття алгоритму.  

4. Алгоритми розгалуженої структури та їх реалізація.  

5. Алгоритми циклічної структури та їх реалізація.  

6. Схема розв'язування задачі. Етапи підготовки задачі для розв'язування 

на комп’ютері.  

7. Запис арифметичних виразів у програмі.  

8. Запис логічних виразів у програмі. Інтерпретація логічних величин.  

9. Поняття про символи і стрічки у програмі.  

10.  Поняття про оператор у програмі. Структура оператора та його основ-

ні види. 

11.  Операція присвоєння у програмі. 

12.  Умовний оператор. 
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13.  Оператор – перемикач. 

14.  Оператор циклу типу перерахунку. 

15.  Оператор циклу з передумовою. 

16.  Оператор циклу з післяумовою. 

17.  Поняття підпрограми, їх опис та структура. 

18.  Звернення до підпрограми. 

19.  Поняття про масиви, їх оголошення та робота з масивами.  

20. Операції вводу даних у програмі. 

21. Операції виводу інформації у програмі. 

22. Основні операції із стрічками. Стандартні функції опрацювання строк. 

23.  Поняття про структури даних (записи). Їх оголошення та застосування. 

24. підпрограми, які вертають результат. Правила оголошення, виклику та 

передачі параметрів. 

25. Підпрограми, які не вертають результату. Правила їх оголошення, ви-

клику та передачі параметрів. 

26.  Поняття файлу у програмі. Відкриття та закриття файлів.  

27. Функції для запису та читання із файла. 

28. Поняття про локальні і глобальні величини у підпрограмах.  

29. Призначення та види аргументів підпрограм.  

30. Застосування підпрограм для опрацювання масивів. 

Цикл дисциплін професійної підготовки 

1. Історія розвитку комп’ютерних мереж.  

2. Історія та стандарти Ethernet.  

3. Особливості глобальних та локальних комп'ютерних мереж.  

4. Топології локальних мереж, їх переваги і недоліки.  

5. Середовища передачі даних в комп’ютерних мережах.  

6. Активне та пасивне обладнання для ЛОМ.  

7. Структура Internet, та її послуги.  

8. Типи під’єднання до Internet.  

9. Поняття про ЕОМ.  
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10.  Напрямки розвитку сучасних ЕОМ. 

11.  Апаратне та програмне забезпечення ЕОМ. 

12.  Системний блок, корпуси ПК. 

13.  Материнські плати. 

14.  Мікропроцесори для IBM PC. Характеристики сучасних процесорів.  

15.  BIOS, його функції. Встановлення параметрів в CMOS-Setup.  

16. Класифікація носіїв інформації. 

17. Жорсткі магнітні диски. 

18.  Оптичні СD та DVD носії інформації. 

19.  Пристрої введення інформації. 

20.  Клавіатури і маніпулятори. 

21.  Дисплеї. 

22.  Струменеві, матричні та лазерні принтери. 

23.  Джерела безперебійного живлення. 

24.  Оперативні запам’ятовуючі пристрої. 

25.  Постійні запам’ятовуючі пристрої. 

26.  Програмне забезпечення ЕОМ. Системне та прикладне програмне за-

безпечення. 

27.  Операційні системи, їх місце та роль у програмному забезпеченні 

комп’ютерів. 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Цикл дисциплін математичної та природничо-наукової підготовки 

1. Шпак З.Я Програмування мовою С. – Львів: Оріяна-Нова, 2006.-432с.  

2. Ковалюк Т.В. Основи програмування: Підручник, К.:Видавнича група 

ВНV,2005 .-384 с., укр.  

3. Томас Кормен Чарльз Лейзерсон Рональд Ривест Алгоритмы: построение 

и анализ. -  Вильямс, 2006. – 321 с. 

4. Павловская Т. C C++ Программирование на языке высокого уровня. – 

СпБ.: Питер, 2003 – 192 с. 
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5. Павловская, Щупак. C C++. Структурное программирование - Практикум. 

– СпБ.: Питер, 2003 – 2001 с. 

6. Страуструп Б. Язык программирования С++. Специальное издание, 3-изд. 

М.: Бином, 2004. – 323 с.  

Цикл дисциплін професійної підготовки 

1. Таненбаум Э. Архитектура компьютеров 5-е издание / Э. Танен-

баум // СПБ ПИТЕР 2007,  – 846 с.  

2. Мюллер С. Модернизация и ремонт ПК, 18-е издание / С. Мю-

ллер // – Москва: Вильямс, 2009 – 1280 с..  

3. Мельник А. Архітектура комп'ютера / А. Мельник // – Луцьк, 

2008. – 506 с.  

4. Брайєн Лінвінгстон “Ремонт і модернізація ПК”, Київ, 2000, с-

567.  

5. Буров Є. Комп’ютерні мережі. Львів: БаК, 1999.-468с.  

6. Гук М. Аппаратние средства локальних сетей. Енциклопедия – 

СПб: Издательство “Питер”, 2000. – 576с.  

7. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, тех-

нологии, протоколы. - СПб.: Питер,2001. - 672с.  

Олтри Терри Модернизация и ремонт сетей, 2-е изд.: Пер с англ.: Учю-

пос. – М.:Издательский дом “Вильямс”, 2000. – 928с. 

……. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

При оцінювання знань за основу слід брати повноту і правильність ви-

конання завдань. Загальна оцінка визначається як середня виважена з оцінок 

відповідей на усі запитання. 

Рей-

тинго-

ва 

оцін-

ка, 

бали 

Оцінка 

ЕСТS 

та її 

визна-

чення 

Націо-

нальна 

оцінка 

Критерії оцінювання 

позитивні негативні 

1 2 3 4 5 

90–

100 
А Відмінно 

– глибоке знання навчального 

матеріалу, що міститься в літе-

ратурних джерелах; 

– вміння аналізувати явища, які 

вивчаються, в їхньому взає-

мозв’язку і розвитку; 

– вміння проводити теоретичні 

розрахунки; 

– відповіді на запитання чіткі, 

лаконічні, логічно-послідовні; 

– вміння розв’язувати складні 

практичні задачі 

відповіді на запитання мо-

жуть містити незначні не-

точності 

82–89 В Добре 

– глибокий рівень знань в об-

сязі обов’язкового матеріалу; 

– вміння давати аргументовані 

відповіді на запитання і прово-

дити теоретичні розрахунки; 

– вміння розв’язувати складні 

практичні задачі 

відповіді на запитання міс-

тять певні неточності 

 

75–81 С Добре 

– міцні знання матеріалу, що 

вивчається, та його практично-

го застосування; 

– вміння давати аргументовані 

відповіді на запитання і прово-

дити теоретичні розрахунки; 

– вміння розв’язувати практич-

ні задачі 

– невміння використовува-

ти теоретичні знання для 

розв’язування складних 

практичних задач 

64–74 D 
Задові-

льно 

– знання основних фундамен-

тальних положень матеріалу, 

що вивчається, та їх практично-

го застосування; 

– вміння розв’язувати прості 

практичні задачі 

– невміння давати аргуме-

нтовані відповіді на запи-

тання; 

– невміння аналізувати ви-

кладений матеріал і вико-

нувати розрахунки; 

– невміння розв’язувати 

складні практичні задачі 
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1 2 3 4 5 

60–63 Е 
Задові-

льно 

– знання основних фундамен-

тальних положень матеріалу, 

– вміння розв’язувати найпрос-

тіші практичні задачі 

– незнання окремих (не-

принципових) питань з 

матеріалу; 

– невміння послідовно і 

аргументовано висловлю-

вати думку; 

– невміння застосовувати 

теоретичні положення при 

розв’язанні практичних 

задач 

35–59 
FХ 

 
Незадо-

вільно 

– – незнання основних фун-

даментальних положень 

навчального матеріалу; 

– істотні помилки у відпо-

відях на запитання; 

– невміння розв’язувати 

прості практичні задачі 

1-34 
(на ко-

місії) 

F 

 

Незадо-

вільно 
– 

– повна відсутність знань 

значної частини навчально-

го матеріалу; 

– істотні помилки у відпо-

відях на запитання; 

– незнання основних фун-

даментальних положень; 

– невміння орієнтуватися 

під час розв’язання  прос-

тих практичних задач 

 

До суми отриманих за перевірку балів додається 100 балів, що стано-

вить підсумкову оцінку роботи. 

Програма випробувань розглянута та затверджена на засіданні кафедри 

ПІІТУ протокол № 21 від 18.03.2019 р. 
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АНОТАЦІЯ 

Метою вступного випробування є в комплексна перевірка знань вступників, які 

вони отримали в результаті вивчення циклу дисциплін, передбачених освітньо-

професійною програмою та навчальними планами та відповідності освітньо-

кваліфікаційному рівню «молодший спеціаліст». Вступник повинен продемонструвати 

фундаментальні та професійно-орієнтовані уміння та знання щодо узагальненого об’єкта 

праці і здатність вирішувати типові професійні завдання, передбачені для відповідного 

рівня. 

Фахівець з видавництва та поліграфії повинен бути підготовленим для розробки, 

впровадження і використання систем обробки інформації з використанням комп’ютерної 

техніки, алгоритмів у галузі своєї майбутньої діяльності. 

Під час підготовки до випробування необхідно звернути увагу на те, що абітурієнт 

повинен: 

знати: основи математичної та природничо-наукової підготовки в обсязі, 

необхідному для успішного засвоєння теоретичних та прикладних питань, а саме, 

програмне забезпечення ЕОМ. інформатику та основи алгоритмізації і програмування, 

архітектура обчислювальних систем. 

вміти: уміти працювати з офісними програмами і розв’язувати простіші задачі з 

програмування з використанням ПЕОМ, у тому числи на асемблері. 

Вступне фахове випробування включає зміст нормативних навчальних дисциплін 

професійної підготовки: 

1. Вступ до комп’ютерних наук та інформаційних технологій. 

2. Інформатика і програмування. 

3. Архітектура обчислювальних систем 

Організація вступного випробовування здійснюється відповідно до Положення про 

приймальну комісію Національного технічного університету «Харківський політехнічний 

інститут». 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

1. Вступ до комп’ютерних наук та інформаційних технологій 

1.1. Операційна система Windows 

Версії операційної системи Windows .Настройка інтерфейсу Windows. Настройка 

Панелі задач. Головного меню і Робочого столу. Робота с вибраними і недавніми 

документами. Настройка сети. Можливості браузерів Internet Explorer та EDGE. Загальні 

папки і принтери. 

Система безпеки Windows . Дозволяння і права. Користувачі і групи. Типі 

облікових записів. Захист файлів і папок. Обмеження доступу до особистим файлам. 

Організація файлової системи Windows . Провідник Windows . Додаткові 

параметри папок. Типі файлів і зіставлення програм. Принципи ефективного управління 

файлами. Стиснення даних NTFS і ZIP-папки. Ярлики програм. 

1.2. Текстовий редактор MS Word 

Версії редактора MS Word, можливості і різниці. Варіанти інсталяції. Довідкова 

система. Настройка параметрів робочої середи. Стрічки інструментів.  

Структура документа і види його представлення в вікні програми. Зберігання, 

перегляд і печать документа. Шаблони і розділи документа MS Word. Шаблони 

документів: призначення, типі, створення і редагування. Розділи документа: призначення, 
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типі, створення і редагування. Состав і способи редагування параметрів станиць. Состав і 

способи редагування колонтитулів. 

Стилі абзаців: призначення і типи. Створення стилів і способи редагування їх 

параметрів. Стилі заголовків. Створення структури документа. Створення змісту. 

Головний документ. Форматування по зразку. Пошук і заміна елементів документа. Поля 

в документі MS Word. Поля: призначення, типи, вставка і редагування. Виноски, 

перехресні посилання, гіперпосилання, закладки. Методи створення списку літератури і 

предметного покажчика. Створення назв елементів документа. 

Додаткові можливості оформлення документа. Автозміна і автоформат. Перевірка 

правопису і розстановка переносів. Таблиці: способи створення, оформлення і 

редагування. Заголовок таблиці. Діалог Свойства таблицы. Табличні форми. 

Обчислювальні поля. Рисунки: вставка, створення і редагування. Форматування полотна. 

Стрічка Рисование. групування і прив'язка елементів. Організаційна діаграмна. Формули: 

способи вставки, редагування і оформлення. 

2. Інформатика і програмування 

2.1. Основи алгоритмізації та програмування 

Алгоритми та методи їх реалізації. Загальна характеристика інтегрованого 

середовища системи програмування MS VC++. Етапи розробки програм. Помилки у 

програмах. Відшукання синтаксичних та логічних помилок. Засоби налагодження 

програм.  

Початки програмування мовами C та C++. Базові елементи C та C++: алфавіт, 

ідентифікатори, змінні, константи, поняття типу, скалярні типи, оголошення змінних, 

визначення та опис, вирази і операції, оператори, структура однофайлової програми у 

консольному застосуванні.  

Оператор присвоювання. Найпростіші введення та виведення. Лінійні алгоритми. 

Оператор if. Оператор вибору switch. Оператор передачі управління goto. Організація 

циклічних обчислень: Цикли з перед- та пясляумовою (while та do while). Традиційне 

використання циклу з параметром (for). оператори break та continue. Вкладені цикли. 

2.2. Масиви, рядки, покажчики, структури та об’єднання 

Масиви. Пошук в одновимірних масивах. Упорядкування в одновимірних масивах. 

Двовимірні масиви як таблиці даних. Розміщення двовимірних масивів у пам’яті. 

Укладені цикли при обробці масивів. 

Покажчики. Покажчики і адреси об’єктів. Арифметика адрес. Масиви та 

покажчики. Дії над покажчиками. Рядки як масиви символів. Уведення та виведення 

рядків. Функції обробки рядків як масивів символів.  

Комбінування типів даних при описі об’єктів. Структури та їх розміщення у 

пам’яті. Доступ до елементів структур. Поняття об’єднання та опис змінних типу 

«об’єднання». Комбінування структур та об’єднань. Бітові поля. 

2.3. Функції 

Поняття функції. Оголошення функції. Передача параметрів за значенням. 

Використання функцій для реалізації модульного принципу програмування. Класи 

пам’яті. Локальні змінні. Передача параметрів за адресою. Використання масивів як 

параметрів функцій. Використання покажчиків як параметрів функцій. Покажчики на 

функцію. Функції зі змінною кількістю параметрів. Поняття рекурсії. Організація 

рекурсивних функцій. Посилання. Використання посилань як параметрів функцій. 

Організація багатомодульних програм. 
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2.4. Динамічна пам’ять. Файли 

Пам’ять та організація доступу до неї. Відведення та звільнення динамічної 

пам’яті. Динамічні масиви. Імітація багатовимірних динамічних масивів та обробка цих 

структур даних у функціях. Спискові структури - стек та черга. Загальні принципи роботи 

з файлами. Текстові та бінарні файли. Функції по роботі з файловою системою. 

3. Архітектура обчислювальних систем 

Тема 3.1. Архітектура ЕОМ 

Визначення поняття «архітектура». Концепція машини з програмою, що 

зберігається в пам'яті, принцип двійкового кодування, принцип програмного управління, 

принцип однорідності пам'яті, принцип адресності. Архітектура Фону-Неймана. 

Гарвардська архітектура. Конвеєрна та паралельна архітектура обчислювальних машин. 

Швидкодія, продуктивність, ефективність ЕОМ. 

Тема 3.2. Архітектура системи команд 

Архітектура системи команд, як найважливіша характеристика ЕОМ. Класифікація 

архітектури систем команд. Архітектура RISC, CISC, VLIW, стекова, акумуляторна, 

регістрова. Типи команд. Структура машинної програми. Формати команд. Способи 

адресації операндів: безпосередня, пряма, непряма, регістрова, непряма регістрова. 

Способи адресації: відносна , базова регістрова, індексна. Сторінкова адресація. Блокова 

адресація. Цикл команди.  

Тема 3.3. Системи числення і машинна арифметика 

Поняття систем числення. Позиційні та непозиційні системи числення. 

Представлення чисел в позиційних системах. Переведення числових даних з однієї 

системи в іншу. Двійкова, вісімкова і шістнадцятирічна системи числення. Прямій, 

зворотний та додатковий коди. 

 Представлення числових даних в обчислювальних машинах: цілі числа, дійсні 

числа з фіксованою та плаваючою комою, двійково-десяткове представлення чисел. 

Представлення текстових даних. Кодування ASCII та UNICODE.  

Операції над двійковими числами. Складання, віднімання, множення та ділення 

двійкових чисел. Представлення числових даних. Основні операції над числовими даними 

в двійковій арифметиці. Операції складання та віднімання в прямому і додатковому коді. 

Множення, алгоритм Буту. Ділення з відновленням та без відновлення залишку. 

Аналіз переповнювання при виконанні операцій з обмеженою розрядністю. 

Тема 3.4. Система програмування мовою низького рівня 

Технологія розробки програм на асемблері. Транслятор з мови. Лістинг 

транслятора. Таблиця символічних імен. Перехресні заслання. Опції транслятора. 

Редактор зв'язків. Модульність програм. Карта зв'язків. Опції редактора зв'язків. 

Тема 3.5. Програмна модель мікропроцесора Intel 

Регістри загального призначення. Регістри для адресації. Регістри, що управляють, 

Покажчик команди. Покажчик стека. Регістр прапорів. Прапор знаку. Прапор нуля. 

Прапор перенесення. Прапор додаткового перенесення. Прапор переповнювання. Прапор 

переривання. Прапор напряму обміну. Програмна модель арифметичного співпроцесора. 

Типи даних співпроцесора. Регістровий стек. Слово, що управляє. Слово стану. 
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Тема 3.6. Асемблер ІА-32 

Алфавіт. Ідентифікатори, змінні, мітки, імена, ключові слова. Типи даних. 

Директиви виділення пам'яті db, dw, dd, dq, dt. Цілі числа. Дійсні числа. Десяткові числа. 

Знакові і строкові константи. Коментарі. Біти, байти і слова. Нумерація бітів.  

Набор команд мікропроцесора Intel. Команда пересилки. Команда заміни. 

Завантаження дійсної адреси. Завантаження покажчика. Пересилка прапорів. Робота із 

стеком. Передача параметрів через стек. Арифметичні команди. Команда складання. 

Команда віднімання. Арифметика з одним операндом. Команда порівняння. Символьна 

корекція: складання та віднімання. Команди множення. Команда ділення. Логічні 

команди. Команди зрушення. Команди передачі управління. Близькі та далекі переходи. 

Адресація переходів. Безумовні переходи. Умовні переходи. Перевірки коди умови. 

Управління циклом. Установка прапорів. 

 Набор команд процесора 8087. Команди пересилки даних. Команди управління. 

Арифметичні команди. Команди порівняння. Трансцендентні і інші функції. 

Тема 3.7. Зв'язок з мовами високого рівня  

Розробка програм з використанням мов високого та низького рівня. Пов'язання 

модулів асемблеру з модулями, розробленими на мовах високого рівня. Зовнішні та 

глобальні дані. Особливості передачі управління між модулями.  

 

ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ: 

1.1. Область системних повідомлень Windows. Призначення, склад, способи 

настроювання. 

1.2. Шаблони документа MS Word. Призначення, способи створення і модифікації. 

Структурні елементи шаблону. 

1.3. Панель задач Windows. Призначення, склад, методи модифікації. 

1.4. Розділи документа MS Word. Призначення, типи, засоби створення і 

редагування. Параметри розділів. 

1.5. Меню "Пуск" Windows. Призначення, склад, способи настроювання. 

1.6. Способи перегляду сторінки документа. Призначення і відмінність способів 

перегляду. Способи відображення прихованих елементів документів. 

1.7. Колонтитули документа. Призначення, способи редагування, можливі 

елементи. Способи вставки нумерації сторінок. 

1.8. Провідник Windows. Призначення, способи відображення. Типи і призначення 

областей Провідника. 

1.9. Стилі. Призначення, типи, методи створення і модифікації. 

1.10. Перетворення типів у C та C++ 

1.11. Поля документа MS Word. Призначення, методи створення і редагування. 

1.12. Область "Пошук" Оглядача Windows. Можливості та способи роботи з 

областю. 

1.13. Таблиці документа MS Word. Методи створення, редагування і форматування. 

1.14. Ефективні способи управління папками і файлами. Права і дозволи. 

1.15. Методи автоматизації створення елементів документа. Посилання та виноски. 

Призначення, типи, способи створення і редагування. 

1.16. Графічне оформлення документа MS Word. Типи і призначення графічних 

об'єктів. Способи створення та модифікації графічних об'єктів. 

2.1. Основні елементи мов C та C++. 

2.2. Поняття типів у C та C++ та їх призначення. 

2.3. Цілі типи в C та C++ та їх особливості. 

2.4. Дійсні типи в C та C++ та їх особливості. 

2.5. Перетворення типів у C та C++ 
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2.6. Перевірка умов у програмах, написаних мовою C та C++. 

2.7. Організація циклічних процесів у C та C++. Види циклів. 

2.8. Масиви в C та C++. 

2.9. Покажчики та дії над ними. 

2.10. Функції у C та C++.  

2.11. Рекурсивні функції у C та C++.  

2.12. Рядкові дані в C та C++. 

2.13. Структури і об’єднання в C та C++. 

2.14. Робота з динамічною пам’яттю в C та C++. 

2.15. Текстові файли в C та C++ та їх обробка. 

2.16. Бінарні файли в C та C++. 

2.17. Посилання в C++. 

2.18. Покажчики на функцію в C та C++. 

2.19. Використання динамічних змінних для організації зв’язаних списків у C та 

C++. 

3.1. Визначення поняття «архітектура ЕОМ». Класифікація обчислювальних машин 

та обчислювальним систем. 

3.2. Послідовна, конвеєрна та паралельна архітектура обчислювальних машин. 

3.3. Аналіз продуктивності та швидкодії обчислювальних машин. 

4. Позиційні і непозиційні системи числення. Представлення чисел в позиційних 

системах. 

3.5. Архітектура RISC, CISC, VLIW обчислювальних машин. 

3.6. Програмна модель мікропроцесора Intel. 

3.7. Прямій, зворотний та додатковий коди. Використання додаткового коду для 

арифметичних операцій з цілими числами. 

3.8. Розробка програм мовою низького рівня. 

3.9. Набор команд ІА-32 мікропроцесора Intel. 

3.10. Розробка програм з використанням модулів. Скріплення модулів. Зовнішні і 

глобальні дані. 

 

ПРИКЛАДИ ЗАДАЧ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ: 

1. Дано текстовий файл із довжинами рядків не більше 255 символів. Переписати в 

інший текстовий файл усі рядки, що не містять слова-«перевертні» (паліндроми). 

2. Для чисел  
A B C D 

-12,404 -69,767 -55,224 3,251 

Знайти прямій і додатковий коди, виконати операції:  A+B ,  B – C, C * D 

3. Проінтерпретувати послідовність команд 

.Data 

A dw 14 

B dw 0 

.Code 

 Mov cx,16 

 Mov ax,[A] 

M2: ror ax,1  

 Jnc m1 

 Inc [B] 

M1: 

 Loop m2  
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КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

При оцінювання знань за основу слід брати повноту і правильність виконання 

завдань. Загальна оцінка визначається як середня виважена з оцінок відповідей на усі 

запитання. 

Рейтин

гова 

оцінка, 

бали 

Оцінка 

ЕСТS 

та її 

визнач

ення 

Націо-

нальна 

оцінка 

Критерії оцінювання 

позитивні негативні 

1 2 3 4 5 

90–100 А 
Відмін

но 

– глибоке знання навчального 

матеріалу, що міститься в 

літературних джерелах; 

– вміння аналізувати явища, які 

вивчаються, в їхньому 

взаємозв’язку і розвитку; 

– вміння проводити теоретичні 

розрахунки; 

– відповіді на запитання чіткі, 

лаконічні, логічно-послідовні; 

– вміння розв’язувати складні 

практичні задачі 

відповіді на запитання 

можуть містити незначні 

неточності 

82–89 В Добре 

– глибокий рівень знань в 

обсязі обов’язкового матеріалу; 

– вміння давати аргументовані 

відповіді на запитання і 

проводити теоретичні 

розрахунки; 

– вміння розв’язувати складні 

практичні задачі 

відповіді на запитання 

містять певні неточності 
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75–81 С Добре 

– міцні знання матеріалу, що 

вивчається, та його 

практичного застосування; 

– вміння давати аргументовані 

відповіді на запитання і 

проводити теоретичні 

розрахунки; 

– вміння розв’язувати 

практичні задачі 

– невміння 

використовувати 

теоретичні знання для 

розв’язування складних 

практичних задач 

64–74 D 
Задовіл

ьно 

– знання основних 

фундаментальних положень 

матеріалу, що вивчається, та їх 

практичного застосування; 

– вміння розв’язувати прості 

практичні задачі 

– невміння давати 

аргументовані відповіді 

на запитання; 

– невміння аналізувати 

викладений матеріал і 

виконувати розрахунки; 

– невміння розв’язувати 

складні практичні задачі 

60–63 Е 
Задовіл

ьно 

– знання основних 

фундаментальних положень 

матеріалу, 

– вміння розв’язувати 

найпростіші практичні задачі 

– незнання окремих 

(непринципових) питань 

з матеріалу; 

– невміння послідовно і 

аргументовано 

висловлювати думку; 

– невміння застосовувати 

теоретичні положення при 

розв’язанні практичних 

задач 

35–59 
FХ 

 

Незадо

вільно 

– – незнання основних 

фундаментальних 

положень навчального 

матеріалу; 

– істотні помилки у 

відповідях на запитання; 

– невміння розв’язувати 

прості практичні задачі 

1-34 

(на 

комісії) 

F 

 

Незадо

вільно 
– 

– повна відсутність знань 

значної частини 

навчального матеріалу; 

– істотні помилки у 

відповідях на запитання; 

– незнання основних 

фундаментальних 

положень; 

– невміння орієнтуватися 
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під час розв’язання  

простих практичних 

задач 

 

До суми отриманих за перевірку балів додається 100 балів, що становить 

підсумкову оцінку роботи. 

 

Схвалено на засіданні кафедри системного аналізу та інформаційно-аналітичних 

технологій 

Протокол № 7  від 13.03.2019 р.  

 

Завідувач кафедри САІТ, д.т.н., проф. О.С.Куценко 
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