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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програму фахового вступного випробування зі спеціальності
126 Інформаційні системи та технології (згідно Переліку галузей знань і
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015
року № 266) розроблено на основі освітньо-професійної програми підготовки
молодшого спеціаліста за спеціальностями 123 Комп’ютерна інженерія та
113 Прикладна математика.
Програма визначає перелік питань, обсяг, складові та технологію
оцінювання знань абітурієнтів під час вступу на навчання для здобуття
ступеня бакалавр за скороченим терміном на основі освітньокваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за спеціальностями
123 Комп’ютерна інженерія та 113 Прикладна математика.
Мета фахового вступного випробування – перевірка рівня теоретичної та
практичної підготовки абітурієнтів на базі здобутого освітньокваліфікаційного рівня молодший спеціаліст і формування рейтингового
списку з абітурієнтів, які поступають на навчання для здобуття ступеня
бакалавра за скороченим терміном за спеціальністю 126 Інформаційні
системи та технології.
Вступні випробування проводяться в обсязі навчальних програм з
основних дисциплін навчального плану ОКР молодший спеціаліст –
дискретна математика, основи веб-технологій, програмування.
2. ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ
Вступник повинен знати:
основні теоретичні положення курсів; основні положення теорії множин
та відношень; елементи комбінаторіки та теорії графів; основні поняття вебтехнологій; методику створення веб-документів та їх розміщення в Internet;
правила побудови документів HTML; основні властивості каскадних таблиць
стилів; властивості форматування елементів засобами CSS: шрифт, колір і
фон, форматування блоків, форматування списків; основні елементи
об’єктної моделі браузера; правила побудови і основні елементи сценаріїв
мовою JavaScript; правила побудови і основні елементи серверних сценаріїв
мовою PHP;склад і призначення програмних засобів, що забезпечують
ефективну й безперебійну роботу сучасних комп’ютерних технологій; типовi
алгоритмiчнi конструкцii: послiдовнiсть, вибiр, повторення; етапи обробки
программ на ПЕОМ: редагування, трансляцiя, компонування; основнi
оператори мови С++; скалярнi типи даних; структурованi типи даних:
масиви,
рядки,
записи,
множини,
файли,
списки;
рекурсивнi
алгоритми;модульний принцип разробки програм;графiчнi засоби мови С++;
Вступник повинен вміти:
ставити задачі аналізу та синтезу дискретних об’єктів і знаходити
оптимальний їх розв’язок; створювати основні елементи веб-сторінки та вебсайту; засобами JavaScript надавати веб-сторінкам інтерактивності;
використати засоби каскадних таблиць стилів для оформлення веб-сторінки;
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написати нескладний сценарій обробки події; створювати серверний сценарій
мовою PHP; розробляти алгоритми методом покрокового уточнення;
складати лiнiйнi, розгалудженнi, циклiчнi програми на мовi С++; працювати
iз скалярними даними; складати програми обробки масивiв; використовувати
процедури та функцii; використовувати структурованi типи даних;
програмувати графiчнi алгоритми; реалiзовувати багатомодульнi програми;
вiдлагоджувати програми в середовищi С++.
3. ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
І. Програма навчальної дисципліни «Дискретна математика »
Тема 1. Теоpія множин, відношень і відображень
Теорія множин.Теорія відношень.
Тема 2. Комбінаторика
Основні комбінаторні схеми. Правила суми та добутку. Розміщення,
перестановки, комбінації з повторенням та без. Сполучення. Трикутник
Паскаля.
Тема 3. Теорія графів
Основні поняття теорії графів і їх властивостей. Матричні методи
дослідження графів. Обходи графів. Ейлерові та гамільтонові графи.
Тема 4. Булева алгебра
Абстрактна алгебра Буля. Дослідження та перетворення систем булевих
функцій.
ІІ. Програма навчальної дисципліни «Основи веб-технологій»
Тема 1. Основні поняття мережі Інтернет. Тенденції розвитку Webтехнологій, порівняльний аналіз підходів.
Основні поняття мережі Інтернет: IP-адреса. Технології підключення до
Інтернет. Web-Сторінка. Web-сервер. Web-вузол. Адреси DNS, URL. Доменні
імена вищого рівня. Гіперпосилання. Порівняльний аналіз технологій розробки
Web-додатків. Інструменти створення Web-сторінок.
Тема 2. Мова HTML та CSS.
Теги HTML. Рядок коду. Вкладення тегів. Дефінітивний визначник. Тег
верхнього рівня. Тег заголовка. Зовнішній заголовок. Тіло документа.
Збереження коду HTML. Атрибути тегу. Регістр команд. EscapeПослідовності. Форматування тексту. Коментарі. Колірні специфікації.
Базові теги розмітки гіпертексту. Стилі заголовків. Роздільники.
Маркувальні, нумеровані списки та списки визначень. Таблиці для
організації складних візуальних структур. Збереження для Web-сторінок в
специфічних форматах. Зображення з елементом <img />. Відносні шляхи,
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прив’язані до розміщення файлу. Правила іменування файлів та папок.
Поняття абсолютного шляху. Поняття закладки для переходу всередині
одного документа. Посилання. Завдання ресурсу та випливаючої підказки.
Каскадні таблиці стилів. Загальний синтаксис CSS. Селектори. Групування
селекторів. Принцип спадкування. Властивості елементів: шрифту, тексту,
кольору й фону, меж, списків. Допоміжні властивості елементів. Класи.
Ідентифікатори. Коментарі. Підключення до Web-сторінки.
Тема 3. Основи JavaScript
Поняття об’єктної моделі відносно до JavaScript (властивості, методи,
події). Використання JavaScript для розробки клієнтської частини веб-сайтів.
Впровадження JavaScript до HTML. Атрибути дескриптора <script>.
Створення JavaScript-кода. Основи мови JavaScript. Операції JavaScript.
Управляючі структури та організація циклів. Функції JavaScript. Основні
об’єкти мови.
Тема 4. Синтаксис мови PHP
Впровадження сценаріїв PHP в HTML-код. Алфавіт мови PHP, вирази,
основні конструкції мови. Масиви та функції в PHP.
ІІІ. Програма навчальної дисципліни «Програмування»
Тема 1. Термінологія. Системи програмування. Мовні та методичні
засоби розробки програм
Термiнологiя програмування. Поняття „мови програмування‖.
Формальний опис граматик мов програмування. Метасинтаксичні мови та їх
використання. Система програмування. Інтегроване середовище розробки
програм. Структура програми на С++. Типи даних. Діапазони значень та
формати обробки. Операції над даними. Вирази. Послідовність виконання
операцій. Прості оператори.
Тема 2. Розробка і відлагодження простої програми
Поняття алгоритму. Зображення на схемах. Програми лінійної
структури. Розгалудження програми. Циклічні алгоритми. Засоби побудови
циклічних програм мови С++. Введення та виведення інформації в С++.
Поняття потокоорієнтованого вводу та виводу. Форматування даних.
Поняття сруктурованих даних в С++. Масиви одновимірні та багатовимірні.
Об’ява та ініціалізація. Розташування в пам’яті. Доступ до елементів масивів.
Масиви символів та рядків. Переформатування масивів.
Тема 3. Структурування програм. Підпрограми
Функції в мові С++: прототипи, визначення функцій та використання їх
в програмі. Параметри функцій. Передавання аргументів та повернення
результатів через параметри. Рекурсивні та підставні функції. Послідовність
виконання рекурсивних функцій. Область дії („видимості‖) ідентифікаторів
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змінних в програмі і її частинах (модулях). Поняття післядії функцій та її
запобігання.
Тема 4. Засоби розробки динамічних структур даних
Вказівники та їх використання в програмах. Посилання як псевдонім
імені змінної (або константи). Використання посилань як параметрів
функцій. Вказівники та масиви. Масиви вказівників. Створення та
використання динамічних багатовимірних масивів. Статичні масиви як
параметри функцій. Масиви вказівників. Використання динамічних масивів в
якості параметрів функцій.
Тема 5. Розробка простого інтерфейсу програми на С++
Введення та виведення інформації. Робота з файлами. Створення,
відкриття, запис у файл, читання з файла. Неформатований обмін
інформацією. Обмін рядками символів. Розробка графічних програм.
Стандартні графічні функції С++. Реалізація кольорових рухомих (медійних)
екранних об’єктів. Препроцесор і компілятор. Макрофункції.
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Фахове вступне випробування проводиться у формі тестування.
Для проведення тестування формуються екзаменаційні групи в порядку
реєстрації документів. Список допущених до тестування ухвалюється
рішенням приймальної комісії, про що складається відповідний протокол.
Голова фахової атестаційної комісії, який відповідає за проведення
вступного випробування, попередньо складає необхідні екзаменаційні
матеріали: програми фахових вступних випробувань, тестові завдання,
критерії оцінювання відповіді вступника.
Тестові завдання складаються відповідно до Програм фахових вступних
випробувань. Програми фахових вступних випробувань оприлюднюються на
офіційному сайті МНУ імені В.О. Сухомлинського (http://www.mdu.edu.ua).
Фахове вступне випробування проводиться у строки, передбачені
Правилами прийому до Миколаївського національного університету імені
В.О. Сухомлинського у 2018 році.
Розклад фахових вступних випробувань, що проводяться МНУ імені
В.О. Сухомлинського, затверджується головою Приймальної комісії і
оприлюднюється шляхом розміщення на веб-сайті МНУ імені
В.О. Сухомлинського та інформаційному стенді Приймальної комісії не
пізніше ніж за три дні до початку прийому заяв та документів для вступу на
навчання за відповідними ступенями та формами навчання.
На тестування вступник з'являється з паспортом.
Вступник одержує варіант завдання, який містить 25 тестових завдань,
для кожного з яких передбачено 4 варіанти відповідей.
Абітурієнту необхідно для кожного завдання знайти правильну
відповідь і позначити її номер у картці відповідей у рядку, який відповідає
номеру цього завдання. Кожне завдання передбачає один правильний варіант
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відповіді. На виконання тестового завдання відводиться 2 астрономічні
години (120 хвилин).
За результатами вступних випробувань проводиться оцінка рівня
фахових знань за наступними критеріями.
Вірне виконання усіх 25 тестових завдань оцінюється в 200 балів.
Кількість балів за правильну відповідь на одне тестове завдання – 8.
Відсутність правильних відповідей оцінюється в 0 балів.
Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів),
отриманої на вступному випробуванні у МНУ імені В.О. Сухомлинського,
повинна подаватись особисто вступником не пізніше наступного робочого
дня після оголошення екзаменаційної оцінки.
5. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
І. Дискретна математика
1. Таран Т. А. Основы дискретной математики. Учебное пособие. К.:
Просвіта. – 1998. – 148 с.
2. Таран Т.А., Мыценко Н.А., Темникова Е.Л. Сборник задач по
дискретной математике. Киев. Просвита, - 2001. с.60.
3. Донской В.И. Дискретная математика. Симферополь.: СОНАТ,
2000. – 400 с.
4. Нефедов В. Н., Осипова В. А. Курс дискретной математики. –- М.:
МАИ. 1992.
ІІ. Основи веб-технологій
1. Никсон Р. Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL,
JavaScript, CSS и HTML5. 3-е изд. — СПб.: Питер, 2015. — 688 с.:
2. Аргерих Л. и др. Профессиональное РНР программирование, 2-е
издание. – Пер. с англ. – СПб: Символ-Плюс, 2003.
3. Шапошников И.В. Справочник Web-мастера. – СПб.: BHV, 2001.
4. Нильсен Я. Web-дизайн: книга Якоба Нильсена. – СПб.: Сим-волплюс, 2001.
5. Зандстра Мэт Освой самостоятельно PHP4 за 24 часа. – М.: Вильямс,
2004.
6. Круг С. Web-дизайн: книга Стива Круга или "не заставляйте меня
думать!". – СПб.: Символ-плюс, 2001.
7. Вайк Аллен и др. JavaScript в примерах. – К.: ДиаСофт, 2000.
8. Кирсанов Д. Web-дизайн: книга Дмитрия Кирсанова. – СПб.: Символплюс, 2001.
9. Павел Козловский, Питер Бэкон Дарвин Разработка веб-приложений с
использованием AngularJS. – Пер. c англ. Киселева А. Н., М.: ДМК Пресс,
2014. – 394с.

9
ІІІ. Програмування
1. Аверкин В.П. и др. Программирование наС++ : Учебное пособие /
Под ред. проф. Хомоненко А.Д. – СПб.: КОРОНА-принт, 1999
2. Либерти Д., Джонс Б. Освой самостоятельно С++ за 21 день, 5-е
издание.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом ―Вильямс‖, 2006.
3. Немнюгин С.А. TurboPascal (Учебник) – СПб: Изд. Питер, 2001.
4. Гордеев Б.Н. и др. Диалоговая отладка программ в системе ―ТурбоПаскаль‖ / Учебн. пос. УГМТУ : Изд. ―АТОЛЛ‖, 2003.
5. Глушаков С.В. и др. Программирование на Visual C++ / Учебный
курс. Харьков : Изд. Фолио, 2002.
6. Джонстон Г. Учитесь программировать / Пер. с англ.Арутюнова С.В.
и др. – М.: Финансы и статистика, 1989.
7. Молчанов А.Ю, Системное программное обеспечение: Учебник для
вузов – СПб.: Питер, 2003.

