
 
 
 
 
 
 



 
 



 



 
 

Пояснювальна записка 
Програма складена у відповідності із кваліфікаційними 

характеристиками «Молодшого спеціаліста» за спеціальностями 5.05010101 

«Обслуговування програмних систем і комплексів», 5.05010102 

«Обслуговування систем баз даних і знань», 5.05010201 «Обслуговування 

комп'ютерних систем і мереж», «Обслуговування інтелектуальних 

інтегрованих систем» 5.05020205, «Обслуговування систем управління і 

автоматики», 5.05010301 «Розробка програмного забезпечення» та 

навчальним планом фахової підготовки за освітньо-професійною програмою 

спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення». 

Фахове вступне випробуванняна навчання за освітньо-професійною 

програмою «Бакалавр» спеціальності 121 «Інженерія програмного 

забезпечення» приймається екзаменаційною комісією. 

 

МЕТА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

Метою проведення фахового вступного випробуванняна навчання за 

освітньо-професійною програмою «Бакалавр» спеціальності 121 «Інженерія 

програмного забезпечення»  є: 

- визначення рівня фахової підготовки молодших спеціалістів за 

спеціальностями 5.05010101 «Обслуговування програмних систем і 

комплексів», 5.05010102 «Обслуговування систем баз даних і знань», 

5.05010201 «Обслуговування комп'ютерних систем і мереж», 

«Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем» 5.05020205, 

«Обслуговування систем управління і автоматики», 5.05010301 «Розробка 

програмного забезпечення»; 

- перевірити вміння вступників застосовувати ці знання і навички для 

вирішення практичних фахових задач, що відповідають функціональним 

обов’язкам посад, зазначеним у кваліфікаційній характеристиці. 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО 

ВИПРОБУВАННЯ 

Форма проведення фахового вступного випробування – комп’ютерне 

тестування. 

Фахове випробування складається з виконання тестових завдань.  

Необхідні для вичерпної відповіді на тестові питання записи виконуються на 

папері зі штампом факультету. На кожному листі абітурієнт вказує своє 

прізвище, ініціали, номер білета. Листи нумеруються, заповнюються з обох 

сторін.  

Питання в тестову частину випробування  формуються на основі даної 

програми, яку абітурієнти отримують завчасно. 

Основою програми є основні дисципліни навчальних планів за 

спеціальностями 5.05010101 «Обслуговування програмних систем і 

комплексів», 5.05010102 «Обслуговування систем баз даних і знань», 

5.05010201 «Обслуговування комп'ютерних систем і мереж», 



«Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем» 5.05020205, 

«Обслуговування систем управління і автоматики», 5.05010301 «Розробка 

програмного забезпечення», навчальні плани фахової підготовки за освітньо-

професійною програмою спеціальності 121 «Інженерія програмного 

забезпечення». 

 

ПРОГРАМА ПИТАНЬ 

1. Програмування та алгоритмічні мови 

Алгоритм як центральне поняття програмування. Типові алгоритмічні 

конструкції. Поняття алгоритму. Способи зображення, властивості 

алгоритмів. Розроблення алгоритмів методом покрокового уточнення, вибір, 

повторювання, доведення коректності алгоритму. 

Алгоритмічні мови. Інструментальне програмне забезпечення. 

Інтегроване середовище програмування. 

Структура програми. Заголовок та розділи програми. Основні елементи 

даних: константи, змінні, вирази. Типи даних. Призначення та використання 

типів даних. Класифікація типів даних, оголошення їх в програмі. Прості типи 

даних. 

Оператори мови. Призначення та використання операторів. Оператори 

надання значень, введення-виведення даних. 

Алгоритми розгалуженої структури та їх реалізація.  Умовні оператори. 

Алгоритми циклічної структури та їх реалізація. Оператори повторення. 

Структуровані типи даних. Масиви. Оголошення та використання 

структурованих даних типу масив. Розмір та розмірність масиву. 

Алгоритми роботи з числовими масивами. Пошук, заміна та 

перестановка елементів, визначення екстремальних значень та упорядкування 

масивів. 

Рядки та символи. Оголошення й використання рядків та символьних 

масивів. Алгоритми роботи з рядками та символами. Стандартні процедури та 

функції для роботи з символьними даними. 

Організація підпрограм. Формальні та фактичні параметри. Механізми 

передачі до підпрограм параметрів-значень, параметрів-змінних та 

параметрів-констант. Методи: процедури й функції. Рекурсивні підпрограми.  

 

3. Об’єктно-орієнтоване програмування 

Концепція об’єктно–орієнтованого програмування. Система понять 

об’єктно–орієнтованої методології програмування. Класи. Успадкування і 

перевизначення методів. Принципи об’єктно–орієнтованого програмування. 

Поняття екземпляру класу: атрибути і методи. Інкапсуляція. Методи і 

їхня реалізація. Конструктори. Атрибути доступу. 

Успадкування. Реалізація успадкування. Множинне успадкування. 

Методологія об’єктно–орієнтованого проектування. Життєвий цикл 

розробки програмної системи.  

Рекомендована література: [1-9]. 



Перелік типових тестових питань для проведення вступного 

випробування з фахових дисциплін для категорій вступників згідно 

Правил прийому до КНУ імені Тараса Шевченко у 2019 році, які 

вступають до КНУ імені Тараса Шевченкона 2-й курс для здобуття ОКР 

бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста за спеціальністю 121 

«Інженерія програмного забезпечення». 

 

Питання в тестову частину випробування  формуються на основі даної 

програми, яку абітурієнти отримують завчасно. 

 

Питання №___: 

Область видимості  змінної це: 

Варіанти відповіді: 

A. значення змінної 

B. максимальне значення змінної 

C. частина тексту програми, у якій ім'я можна явне використовувати 

D. частина тексту програми, у якій ім'я можна неявно використовувати 

 

Питання №___: 

Результатом виконання цієї операції є використання значення операнду після його 

збільшення: 

Варіанти відповіді: 

A. Постфіксна операція множення 

B. Постфіксна операція збільшення 

C. Префіксна операція збільшення 

D. Префіксна операція розподілу 
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