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І. Пояснювальна записка 
 

Фахове випробування передбачає визначення рівня теоретичних знань вступників з 
метою побудови рейтингу та подальшого зарахування на старші курси бакалаврату 
відповідно з ліцензійним обсягом.  

До фахового випробування допускаються особи, які здобули освітньо-
кваліфікаційний рівень «молодшого спеціаліста», «бакалавра»: в галузі 0501 – Інформатика 
та обчислювальна техніка, або з інших галузей.  

Фахове випробування проводиться у формі усного іспиту з дисциплін, знання з яких є 
базовими для здобуття ступеню «бакалавр». Відповідь вступники фіксують письмово на 
вступному випробуванні на аркуші усної відповіді зі штампом ВЗО.  

Фахове випробування проводиться за екзаменаційним білетом, який містить три 
теоретичні питання, що передбачають знання з комплексу дисциплін: основи програмування, 
бази даних, об’єктно-орієнтоване програмування.  

Тривалість фахового випробування становить 2 години. 
 
Вимоги до підготовки вступника. 
  
Оцінювання підготовки вступників відбувається на підставі таких критеріїв: 

правильність відповідей (правильне, чітке, послідовне викладення ідей, понять фактів); 
ступінь усвідомлення матеріалу; вміння навести необхідні приклади комп’ютерного 
програмного коду. 

ІІ СТРУКТУРА ПРОГРАМИ 
Розділ 1. Основи програмування та алгоритмічні мови 

 
Тема 1. Алгоритмічні мови високого рівня  
Огляд мови програмування. Поняття програми та програмування. Формалізоване 

визначення поняття «мова». Синтаксичні одиниці мов програмування. Програма на 
алгоритмічній мові. 

Тема 2. ЕОМ як виконавець програми  
Поняття архітектури комп’ютера. Комп’ютер фон-неймановського типу. Архітектура 

системи команд. Інформація в пам’яті комп’ютера. Виконання програми комп’ютером. 
Тема 3. Основи алгоритмізації Поняття алгоритму.  



Властивості алгоритмів. Структура алгоритмічного процесу. Форми представлення 
алгоритмів – словесна, графічна, псевдокодова, програмна. Принципи структурної 
алгоритмізації. Контроль виконання алгоритму. 

Тема 4. Алгоритмічна структура розгалуження  
Характеристика алгоритмічних структур розгалуження. Блок-схеми структур 

розгалуження. Синтаксичні конструкції опису розгалуження у мовах програмування. 
Приклади задач та програм з елементами розгалуження. 

Тема 5. Процедурно-орієнтоване програмування  
Характеристика процедурно-орієнтованого програмування. Підпрограми, їх різновиди 

та способи використання. Процедури та функції користувача. Синтаксис оголошення 
процедур та функцій у мовах програмування. Приклади з використанням процедур і функцій. 

Тема 6. Методи розробки програм  
Теорія і методи структурного програмування. Методи структурування програм. 

Використання модулів. Компіляція і використання модулів. Принципи конструювання 
програмного забезпечення. 

Тема 7. Масиви  
Поняття масиву та його властивості. Базові операції обробки масивів. Опис масивів у 

мовах програмування. Приклади програм обробки масивів.  
Тема 8. Рядки  
Поняття рядка та оголошення змінних рядкового типу Операції над рядками та 

рядкові вирази. Процедури та функції обробки рядків. Приклади програм обробки рядків. 
Тема 9. Записи та множини  
Запис та його оголошення. Доступ до компонентів та операції над записами. Масиви 

записів. Поняття множини та множинного типу даних. Операції над множинами. Зображення 
множин в оперативній пам’яті. Приклади програм обробки записів та множин. 

Тема 10. Файли  
Типи файлів і оголошення файлових змінних. Операції над файлами. Буферізація 

даних. Нетипізовані файли. Приклади програм обробки файлів.  
Тема 11. Динамічні структури 
Динамічні змінні та динамічна пам’ять. Поняття покажчика та його оголошення. 

Операції над покажчиками. Виділення та звільнення динамічної пам’яті. 
Тема 12. Спискові структури даних та дерева  
Визначення лінійного списку та його різновидів. Робота зі стеком. Робота з чергою. 

Робота з лінійним списком. Дерева, основні поняття. Алгоритми роботи з бінарними 
деревами. 

Тема 13. Алгоритми на графах  
Поняття графа та його зображення в пам’яті комп’ютера. Найкоротші шляхи у графі. 

Обхід графу. 
 

 
Розділ 2. Архітектура комп’ютера   

 
Тема 1. Основні поняття та класифікація архітектури ЕОМ  
Поняття комп’ютера та його архітектури. Поняття інформаційномагістральної 

структури обчислювальних систем. Поняття продуктивності комп’ютерної системи та 
одиниці її виміру. Напрямки розвитку комп’ютерної техніки та її внутрішньої структури. 
Одиниці інформації та основні системи числення. Принципи фон Неймана. Класифікація 
Фліна. 

Тема 2. Загальна архітектура комп'ютера 



 Компонентний склад комп’ютера. Поняття системної плати, її призначення та 
загальна архітектура. Компонентний склад системної плати та принципи її конфігурації. 
Загальні принципи вибору системної плати для комп’ютерної системи. 

Тема 3. Архітектура та принципи дії процесорів комп'ютера  
Загальні характеристики процесорів. Базова архітектура процесорів сімейству х86. 

Поняття регістрів та їх призначення. Послідовність дії процесору при виконані програм. 
Базовий набір команд процесорів х86 та їх загальна класифікація. Сучасні процесори 
передових фірм світу та їх характеристики. Сумісність процесорів на апаратному та 
програмному рівні 

Тема 4. Логічна та фізична архітектура електронної пам’яті 
комп’ютера  

Логічна архітектура електронної пам’яті. лінійна та пласка модель пам’яті. 16-бітну 
система адресації пам’яті та модель пам’яті першого мегабайту. 32-бітну система адресації 
пам’яті та принципи сторінкової адресації. Загальна фізична архітектура електронної пам’яті, 
її характеристики та призначення кеш-пам’яті. 

Тема 5.  Архітектура шин вводу/виводу комп'ютера  
Призначення шин вводу / виводу. Призначення та роль чіпсетів системних плат. 

Шини вводу / виводу сучасних комп’ютерів, їх розрядність, інформаційні лінії та сигнали 
керування. Поняття апаратного переривання, їх забезпечення оброблювачами та загальні 
принципи застосування. Поняття прямого доступу до пам’яті та його застосування. 
призначення портів вводу/виводу та принципів їх використання. Про розподіл системних 
ресурсів та зберігання конфігурації системних ресурсів. 

Тема 6. Архітектура відеопідсистеми комп'ютера  
Загальні відомості про відеосистеми та принципи виводу зображення. Відеорежими та 

функції відеосервісу BIOS. основні параметри та типи моніторів. Призначення, принципи 
роботи та параметри відеоадаптерів. Програмна модель відеоадаптерів. 

Тема 7. Пристрої збереження інформації  
Загальна термінологія та параметри дискової підсистеми комп’ютеру. Загальний 

устрій дискових накопичувачів та логічна структура жорсткого диску. Призначення, основні 
характеристики та параметри інтерфейсів АТА, SАТА та SCSI.Функції BIOS дискових 
підсистем. Сучасні системи зберігання інформації, принципи їх роботи та використання. 

Тема 8. Зовнішні інтерфейси комп'ютера  
Різновиди зовнішніх інтерфейсів комп’ютера. Характеристики режимів передачі 

даних. Ресурси та функції BIOS для зовнішніх інтерфейсів комп’ютера. Види, параметри та 
принципи роботи інтерфейсу USB. 
 

Розділ 3. Об’єктно – орієнтоване програмування 
 

Тема 1. Основні особливості розроблення об’єктно – орієнтованих  
Потреба використання об'єктно-орієнтованого програмування . Поняття про об'єктно-

орієнтований підхід до розроблення складних програм . Основні компоненти об'єктно-
орієнтованої мови програмування Співвідношення між мовами програмування C і С++. 
Поняття про універсальну мову моделювання.  

Тема 2. Основа об’єктно – орієнтованого програмування  
Базові поняття класу Поняття про конструктори і деструктори. Особливості реалізації 

механізму доступу до членів класу Класи і структури – споріднені типи Об'єднання та класи 
– споріднені типи Поняття про вбудовані функції Особливості організації масивів об'єктів 
Особливості використання покажчиків на об'єкти. 

Тема 3. Організація класів та робота з об’єктами  



Поняття про функції –«друзі» класу. Особливості перевизначення конструкторів 
Особливості механізму динамічної ініціалізації конструктора Особливості механізму 
присвоєння об'єктів Особливості механізму передачі об'єктів функціям Конструктори, 
деструктори і передача об'єктів Потенційні проблеми, які виникають при передачі об'єктів 
Особливості механізму повернення об'єктів функціями Механізми створення та 
використання конструктора копії Використання конструктора копії для ініціалізації одного 
об'єкта іншим. Механізм використання конструктора копії для передачі об'єкта функції. 
Механізм використання конструктора копії при поверненні функцією об'єкта. Конструктори 
копії та їх альтернативи.  

Тема 4. Особливості перевизначення операторів  
Перевизначення бінарних операторів додавання «+» і присвоєння. Перевизначення 

унарних операторів інкремента «++» та декремента. Особливості реалізації механізму 
перевизначення операторів Механізми перевизначення операторів з використанням функцій 
членів класу Використання функцій – «друзів» класу для перевизначення бінарних 
операторів. Використання функцій- «друзів» класу для перевизначення унарних операторів. 
Перевизначення операторів відношення та логічних операторів. Особливості реалізації 
оператора присвоєння. Механізми перевизначення оператора індексації елементів масиву 
«[]». Механізми перевизначення оператора виклику функцій «()». Механізми перевизначення 
рядкових операторів. Конкатенація та присвоєння класу рядків з рядками класу. 
Конкатенація та присвоєння класу рядків з рядками, що закінчуються нульовим символом . 

Тема 5. Організація механізмів успадкування класів  
Поняття про успадкування в класах. Управління механізмом доступу до членів 

базового класу. Механізми використання захищених членів класу. Використання 
специфікатора доступу protected для надання членам класу статусу захищеності. 
Використання специфікатора доступу protected для успадкування базового класу. 
Узагальнення інформації про використання специфікаторів доступу public, protected і private. 
Механізми успадкування декількох базових класів. Особливості використання конструкторів 
і деструкторів при реалізації механізму успадкування. Послідовність виконання 
конструкторів і деструкторів. Передача параметрів конструкторам базового класу. 
Повернення успадкованим членам класу початкової специфікації доступу Поняття про 
віртуальні базові класи. 

Тема 6. Віртуальні функції та поліформізм  
Покажчики на похідні типи – підтримка динамічного поліморфізму. Механізми 

реалізації віртуальних функцій. Поняття про віртуальні функції. Успадкування віртуальних 
функцій. Потреба у застосуванні віртуальних функцій. 

Тема 7. Шаблони  
Огляд стандартної бібліотеки шаблонів. Поняття про контейнерні класи. Механізми 

роботи з векторами. Вставлення та видалення елементів з вектора. Збереження у векторі 
об'єктів класу. Доцільність використання ітераторів Механізми роботи зі списками. 
Використання базових операцій для роботи зі списком. Особливості сортування списку. 
Об'єднання одного списку з іншим. Зберігання у списку об'єктів класу. Поняття про 
відображення – асоціативний контейнер. Робота з відображеннями. Зберігання у 
відображенні об'єктів класу. Алгоритми оброблення контейнерних даних. Обчислення 
кількості елементів Видалення та заміна елементів. Реверсування послідовності 
Перетворення послідовності . Особливості використання об'єктів класу string Клас string – 
частина С++- бібліотеки. Огляд функцій-членів класу string. Зберігання рядків у інших 
контейнерах. 

Тема 8. Середовище Builder C++  
Основні правила роботи у середовищі C++ Builder. Компілювання, зв'язування та 

запуск консольних програм на виконання. Додавання заголовного файлу до консольного 
проекту. Проекти з декількома початковими файлами. Відлагодження коду програми.  



ІІІ. Критерії оцінювання 
 

Результати проведення фахового випробування у формі усного іспиту оцінюється за 
шкалою у 200 балів. Оцінюється якість і повнота відповідей.  

Загальна оцінка за результатами фахового випробування визначається як сума з 
оцінок, отриманих вступником за відповіді на три питання.  

Кожне з перших двох питань максимально оцінюється по 60 балів, третє – 80 балів.  
За повну відповідь на перші два питання, вступник отримує 60 балів. За відповідь, що 

містить неточності вступник отримує від 31 до 59 балів. Якщо відповідь висвітлює основну 
суть питання, без будь-яких пояснень, то вступник отримує від 11 до 30 балів.  

У випадку, коли вступник не може навести основний матеріал з питання, а лише може 
вказати деякі теоретичні відомості, то він отримує від 0 до 10 балів.  

За повну відповідь на третє питання, що містить пояснення вступник отримує 80 
балів. У випадку, якщо відповідь містить неточності – вступник отримує 61-79 балів. Якщо 
відповідь містить основну ідею, але сама відповідь не наведена, то вступник отримує 41-60. 
Якщо ж наведені тільки основні відомості, то вступник отримує 21-40 балів. У випадку, коли 
вступник вказує розділ та основну ідею питання, то він отримує 0-20 балів 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




