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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 
 

Дана програма розроблена згідно з «Положенням про організацію прийому 
на базі здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста» до 
ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» на 2018 рік 
затвердженим наказом по університету від 28 грудня 2017 № 270, з Положенням про 
приймальну комісію університету затвердженим наказом по університету від 21 лютого 
2018 № 25, на підставі рішення приймальної комісії протокол від 07.03.2018 № 7, для 
конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавра у галузі знань 12 Інформаційні технології за 
спеціальністю 122 Комп’ютерні науки для випускників ВНЗ І-ІІІ рівнів 
акредитації проводиться фахове вступне випробування з циклу дисциплін 
професійної підготовки молодшого спеціаліста у галузі знань 12 Інформаційні 
технології за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки.  

При проведенні іспиту фахова атестаційна комісія перевіряє професійну 
підготовку абітурієнтів, дає оцінку якості вирішення вступниками типових 
професійних задач, оцінює рівень знань та умінь, які забезпечують виконання 
типових завдань фахової діяльності, передбачених кваліфікаційною 
характеристикою молодшого спеціаліста галузі знань 12 Інформаційні технології. 

Білети для проведення фахового вступного випробування для вступу на 
базі ОКР молодшого спеціаліста складаються з 10 питань за спеціальністю в 
кожному, що дозволяє оцінити рівень знань і вмінь вступника за 100-бальною 
шкалою. Кожний білет містить 7 тестових питань двох рівнів складності (5 питань 
І рівня (простий), 2 питання ІІ рівня (середній)) та 3 відкритих питань. 
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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
 

Метою проведення вступних випробувань є забезпечення конкурсних 
засад при зарахуванні до ДВНЗ УДХТУ на навчання для здобуття освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки шляхом 
виявлення рівня підготовленості вступників по професійно дисциплінах та 
математики і оцінка рівня знань та умінь, передбачених кваліфікаційною 
характеристикою молодшого спеціаліста галузі знань 12 Інформаційні технології.  

Предметом фахових вступних випробувань є знання та вміння, набуті 
вступниками при проходженні загальної і професійної підготовки молодшого 
спеціаліста у галузі знань – Комп’ютерні науки. 

Завданням складання вступних випробувань є перевірка засвоєння 
системи теоретичних знань і оволодіння практичними навичками застосування 
знань та умінь, отриманих при вивченні фахових дисциплін підготовки 
молодшого спеціаліста, з метою перевірки здатності абітурієнтів до успішного 
проходження підготовки для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр 
за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки.  

На фахові вступні випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного 
рівня бакалавр за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки виносяться завдання з 
наступних дисциплін підготовки молодшого спеціаліста:  

1. Основи програмування. 
2. Дискретна математика. 
3. Чисельні методи. 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 
I. Дисципліна «Основи програмування» 

 
Дисципліна орієнтована на формування теоретичних і практичних знань з 

основ розробки алгоритму та його реалiзацїї сучасними алгоритмічними мовами 
програмування та застосування отриманих знань надалі. 

Мета навчальної дисципліни: задовольнити потреби майбутніх фахівців з 
комп’ютерних наук у знаннях основ програмування, які є платформою для 
вивчення інших дисциплін, а також безпосередньо при вирішуванні тих чи інших 
питань програмування в багатьох сферах науки, техніки та діяльності людини. 

 
Перелік питань теоретичного курсу «Основи програмування» 
1. Системи обчислення. 
2. Типи даних. 
3. Введення виведення iнформацii. 
4. Умовні оператори. 
5. Оператори циклу. 
6. Масиви. 
7. Підпрограми. 
8. Рекурсiя. 
9. Записи (структури). 
10. Рядки. 
11. Файли. 
12. Покажчики. 
13. Динамiчнi масиви. 
14. Динамiчнi структури даних. 
15. Модульне програмування. 

 
II. Дисципліна «Дискретна математика» 

 
Предметом дисципліни є розділи математики, що вивчають об’єкти, які 

можуть бути представлені в дискретному вигляді.  
Мета навчальної дисципліни: цей курс покликаний сформувати основу 

математичного апарату майбутнього фахівця з інформаційних технологій, 
навчити використовувати поняття, методи та засоби дискретної математики в усіх 
спеціальних дисциплінах. 

 
Перелік питань теоретичного курсу «Дискретна математика» 
1. Множини й операції над ними. 
2. Відносини. Властивості і види відносин. Особливі види відношень. 

Функціональні відношення. 
3.  Первинні поняття комбінаторного аналізу. 
4.  Рішення комбінаторних задач. 
5.  Основні поняття теорії графів.  Засоби завдання графів.  Спеціальні види графів.  

Операції над графами . 
6.  Шляхи в графах. Алгоритми пошуку найкоротших шляхів у графі. 
7.  Ейлерові та гамільтонові графи. Задача комівояжера. 
8. Деревоподібні графи: визначення властивості. Пошук мінімального кістякового 
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дерева. 
9. Мережі і задачі на мережах. Алгоритм розв’язання задачі про максимальний потік  
10. Розфарбування графів. Числові характеристики графів. 
11. Логічні операції та формули. Таблиці істинності. 
12. Булеві функції та їх застосування. Нормальні форми. Поліном Жегалкіна. 
13. Мінімізація булевих функцій.  
14. Мова логіки предикатів. Основні поняття логіки предикатів. 
15. Застосування мови логіки предикатів для запису математичних пропозицій. 

 
III. Дисципліна «Чисельні методи» 

 
Дисципліна орієнтована на формування теоретичних і практичних знань з 

основ чисельних методів і обчислювальних алгоритмів та їх практичного 
використання та застосування для вирішення прикладних задач. 

Мета навчальної дисципліни: надання студентам систематичного 
представлення про чисельні методи і обчислювальні алгоритми, які 
використовуються в інформаційних технологіях та сформувати навички 
практичного використання основних чисельних методів для розв’язання 
прикладних задач. 

 
Перелік питань теоретичного курсу «Чисельні методи» 
1.  Прямі методи розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь 
2. Розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь великої розмірності 
3.  Чисельні методи розв’язання нелінійних алгебраїчних рівнянь 
4.  Обчислення власних значень та власних векторів матриць 
5. Чисельне диференціювання та інтегрування функцій 
6.  Розв’язання задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь 
7.  Багатокрокові методи розв’язання диференціальних рівнянь 
8.  Неявні методи розв’язання жорстких задач 
9. Крайові задачі для звичайних диференціальних рівнянь 
10. Інтегральні рівняння 
11. Методи інтерполяції функцій 
12. Апроксимація функцій 
13.  Екстраполяція та наближення функцій 
14. Розв’язання рівнянь з частинними похідними (методи сіток, скінченних елементів, прямі 

та ітераційні) 
15.  Різницеві методи розв’язання параболічних рівнянь 
16.  Методи розв’язання гіперболічних рівнянь 
17.  Методи розв’язання еліптичних рівнянь  
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

 
Правильна відповідь на питання оцінюється в 10 балів. Питання може бути 

оціненим балом від 1 до 9, якщо воно потребує проміжних розрахунків і абітурієнт 
продемонстрував знання методики розв’язання поставленої задачі, але допустив 
помилку на якійсь із стадій вирішення задачі. 

Мінімальна кількість балів за фахове вступне випробування складає 51 бал, а 
максимальна – 100. Шкала оцінювання за 100 бальною системою та її відповідність 
5-ти бальній системі наведена у таблиці 1. 

 
Таблиця 1 – Узгодження оцінок  

Конкурсний 
бал 

Традиційна оцінка  Визначення 

81 - 100 ВІДМІННО – вступник володіє глибокими і дієвими 
знаннями навчального матеріалу, аргументовано 
використовує їх у нестандартних ситуаціях; вільно володіє 
науковими термінами, уміє знаходити джерела інформації, 
аналізувати їх та застосовувати у практичній діяльності або 
у науково-дослідній роботі 

Відмінно – відмінне виконання 
лише з незначною кількістю 
помилок 

Дуже добре – вище середнього 
рівня з кількома помилками 

61-80 ДОБРЕ – вступник володіє достатньо повними знаннями, 
вільно застосовує вивчений матеріал у стандартних умовах; 
розуміє основоположні теорії і факти, логічно висвітлює 
причинно-наслідкові зв’язки між ними; вміє аналізувати, 
робити висновки до технічних та економічних розрахунків, 
правильно використовувати технологію, складати прості 
таблиці, схеми. Відповідь його повна, логічна, але з 
деякими неточностями 

Добре – в цілому правильна 
робота з певною кількістю 
помилок 

51 – 60 ЗАДОВІЛЬНО – вступник розуміє суть дисципліни, 
виявляє розуміння основних положень навчального 
матеріалу; може поверхнево аналізувати події, ситуації, 
робити певні висновки, самостійно відтворити більшу 
частину матеріалу. Відповідь може бути правильна, але 
недостатньо осмислена 

Задовільно – непогано, але зі 
значною кількістю недоліків 
Достатньо – виконання 
задовольняє мінімальним 
критеріям 

0 – 50 НЕЗАДОВІЛЬНО – вступник мало усвідомлює мету 
навчально-пізнавальної діяльності; слабо орієнтується в 
поняттях, визначеннях; самостійне опрацювання 
навчального матеріалу викликає значні труднощі; робить 
спробу розповісти суть заданого, але відповідає лише за 
допомогою викладача на рівні «так» чи «ні»; однак може 
самостійно знайти в підручниках відповідь 

Незадовільно – з можливістю 
складання фахового вступного 
випробування у наступному 
році 

 
Особи, знання яких було оцінено балами нижче встановлених Правилами 

прийому до ДВНЗ УДХТУ (мінімальна кількість балів для допуску 51 бал), до участі у 
конкурсі на зарахування не допускаються. 
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