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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Програма додаткових фахових вступних випробувань для прийому на навчання для
здобуття освітнього ступеня магістр за спеціальністю 123 Комп’ютерна інженерія
розроблена для осіб, які здобули освітній рівень бакалавр за іншим (не спорідненим)
напрямом.
Перелік програмних питань наведено відповідно до типової програми з дисциплін
Дискретна математика та Програмування циклів природничо-наукової та професійної
підготовки бакалаврів.

Основні програмні питання
(відповідно до робочих програм змістових модулів)

Дискретна математика
Тема 1. Теорія множин. Основні поняття та визначення, операції над множинами.
Тема 2. Пряме додавання множин. Бінарні відносини. Бінарні відносини еквівалентності і
порядку. Фактор-множина. Потужність множини. Порівняння потужностей.
Тема 3. Відображення (функції). Алгебраїчні операції.
Тема 4. Основні поняття логіки.
Тема 5. Алгебра висловлювань. Поняття формальної теорії. Числення висловлювань.
Тема 6. Алгебра предикатів. Числення предикатів.
Тема 7. Алгебра булевих функцій. Основні поняття та визначення. Формули суперпозиції.
Тема 8. Багаточлени Жегалкіна. Лінійні та монотонні функції. Теорема Поста.
Програмування
• Алгоритми. Типи алгоритмів - лінійні, розгалужені, циклічні. Схеми алгоритмів, символи
схем, стандарти. Типові алгоритми обробки даних. Класифікація типів даних. Стандартні
типи даних. Операції над даними різних типів. Структура програми. Розділи опису.
Синтаксичні діаграми. Стандартні функції. Вирази, їх склад, правила використання в
операторах присвоювання. Введення та виведення даних в програмах. Формати виводу.
• Сутність концепції дій. Класифікація операторів мови. Прості та структурні оператори.
Складений оператор. Умовний оператор та оператор вибору. Оператори циклів, особливості
виконання, порівняльні характеристики. Синтаксичні діаграми операторів.
• Класифікація типів даних. Складені типи даних. Одновимірні та двовимірні масиви. Їх
описи та обробка. Алгоритми сортування. Рядки. Процедури та функції обробки рядків.
Множина, опис, використання, формування.
• Файли мов Pascal, С++. Класифікація, опис, методи доступу. Типізовані та текстові файли.
Порівняльні характеристики.
• Комбінований тип даних. Поля та записи. Оператор приєднання. Записи з варіантами.
Масиви та файли комбінованого типу. Методи формування файлів комбінованого типу.
Сортування та приклади обробки масивів комбінованого типу.
• Призначення підпрограм. Процедури та функції мов Pascal, С++. Структура та виклик
процедур і функцій. Формальні та фактичні параметри. Класифікація методів передачі
параметрів. Узгодження параметрів. Локальні та глобальні змінні
•
Побудова рекурсивних підпрограм. Модулі. Стандартні модулі мов Pascal, С++.
Структурне програмування. Особливості складення програм за принципами структурного
програмування. Стандарти структурного програмування. Модульність програм. Порівняльна
характеристика статичних та динамічних типів даних.
• Організація списків. Формування та обробка. Додання та вилучення елементів списків.
Двонаправлені списки. Формування та обробка двонаправлених списків. Бінарні дерева.
Пошук даних у бінарних деревах. Поняття черги та стека.
• Об’єктно-орієнтоване середовище програмування Visual Studio. Структура проекту Visual
C++. Етапи розробки програм. Створення
віконного інтерфейсу програм. Поняття
компоненти та події.
• Динамічні та віртуальні методи. Конструктори та деструктори. Базові класи бібліотеки
Visual C++.
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ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ
Для успішного засвоєння дисциплін, передбачених навчальним планом для підготовки
фахівців за освітнім рівнем магістр, абітурієнти повинні здобути освітній рівень бакалавр за
не спорідненою спеціальністю та володіти здібностями до засвоєння знань, умінь і навичок з
дисциплін гуманітарної, соціально-економічної, математичної, природничо-наукової
підготовки, професійної та практичної підготовки. Обов'язковою умовою є вільне володіння
державною мовою та англійською на рівні «вільно читаю та перекладаю зі словником».

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ДОДАТКОВОГО ФАХОВОГО ВСТУПНОГО
ВИПРОБУВАННЯ І КРІТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ
Додаткове фахове вступне випробування для вступу на навчання за освітнім рівнем
"магістр" для осіб, які здобули освітній рівень бакалавр за іншим (не спорідненим) напрямом
підготовки.
Вступне випробування проводиться згідно з розкладом фахових вступних випробувань,
який затверджується в установленому порядку головою приймальної комісії.
Для проведення випробування формуються окремі групи вступників у порядку
надходження (реєстрації) документів. Список осіб, допущених до вступного випробування,
ухвалюється рішенням приймальної комісії СНУ ім. В.Даля, про що складається відповідний
протокол. На тестування вступник з'являється з паспортом, при пред'явленні якого він
отримує тестове завдання.
Тестове завдання формується відповідно до розділу «Основні програмні питання».
Програмні питання до фахових вступних випробувань оприлюднюється засобами наочної
інформації на інформаційних стендах університету.
Структурно тестове завдання включає вісім питань різної складності: 5 питань простої
складності (рівень складності десять балів), 2 питання середньої складності (рівень
складності п’ятнадцять балів) та одне питання великої складності (рівень складності
двадцять балів).
Тривалість додаткового фахового вступного випробування становить одну годину (60
хвилин).
Результати додаткового фахового вступного випробування оцінюються за стобальною
шкалою і відмічаються у «Листку реєстрації відповідей». Рівень знань вступника за
результатами тестування заноситься також до відомості і підтверджується підписом голови
атестаційної комісії. Відомість оформлюється одночасно з внесенням результатів тестування
до «Листка реєстрації відповідей» вступника і передається до приймальної комісії.
Заяву про апеляцію вступник може подати в чинному порядку.
Голова фахової атестаційної комісії,
декан факультету інформаційних технологій
та електроніки

С.О. Митрохін
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