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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Програму фахового вступного випробування зі спеціальності 

123 Комп’ютерна інженерія (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 відповідної спеціальності. 

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 освітньо-

кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за спеціальністю 

123 Комп’ютерна інженерія. 

Мета фахового вступного випробування – перевірка рівня теоретичної та 

практичної підготовки абітурієнтів на базі здобутого освітньо-

кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст і формування рейтингового 

списку з абітурієнтів, які поступають на навчання для здобуття ступеня 

бакалавра за скороченим терміном за спеціальністю 123 Комп’ютерна 

інженерія. 

Вступні випробування проводяться в обсязі навчальних програм з 

основних дисциплін навчального плану ОКР молодший спеціаліст – 

дискретна математика, комп’ютерні мережі, 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 засоби 

комунікаційної техніки, їхні характеристики й класифікацію; призначення, 

особливості функціонування й концепції побудови локальних і глобальних 

комп’ютерних мереж; основні технології локальних комп’ютерних мереж і 

особливості їхнього застосування; основи організації й функціонування 

глобальних комп’ютерних мереж і послуги, що надаються користувачам 

такою мережею; 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; обирати й обґрунтовувати вибір моделі побудови 

проектованої комп’ютерної мережі, мережевої архітектури, типу кабельної 

системи, конфігурації мережевого устаткування, необхідного для 
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забезпечення нормальної роботи  мережі; розробляти алгоритми методом 

покрокового уточнення; складати лiнiйнi, розгалуженнi, 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 «Комп’ютерні мережі» 

 

          Тема 1. Класифікація комп’ютерних мереж 

Поняття про комп'ютерну мережу. Концепція побудови мережі. 

Призначення комп'ютерної мережі. Локальні та глобальні обчислювальні 

мережі. Семирівнева модель протоколів взаємодії відкритих систем (osi). Osi: 

еталонна модель ISO. Класифікація протоколів передачі даних. Мережі з 

опитуванням / вибором. Двояке синхронне керування [bsc]. Hdlc, sdlc. 

 

 Тема 2. Стандарти комп’ютерних мереж 

Поняття локальної мережі. Відмінності. Призначення. Головні 

характеристики. Схеми доступу до середовища. Класифікація протоколів 

передачі даних. Стандарти у області локальних мереж інституту ІЕЕЕ. 

Зв'язок стандартів з моделлю протоколів взаємодії відкритих систем. 

Мережні топології. Огляд існуючих стандартів. Локальна мережа tokenring. 

Локальна мережа arknet. Локальна мережа ethernet. 
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Тема  3. Мережні протоколи та стандарти 

Метод множинного доступу з контролем несучої і виявленням колізій. 

Схема доступу до середовища і діаграма станів. Функціональні компоненти 

рівнів МДКН/ОК (CSMA/CD) і стандарт ІЕЕЕ 802.3. Колізія. Формат кадру. 

Схема доступу до середовища типу шина з передачею маркера і стандарт іеее 

802. 4. Схема доступу докільцевого середовища з передачею маркера.  

Мережа ISN компанії AT&T. Маркерне кільце фірми IBM. Стандарт FDDI 

інституту ANSI. Fast ethernet. 

 

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. Розгалуження програми. Циклічні алгоритми. Засоби побудови 

циклічних програм мови С++. Введення та виведення інформації в С++. 

Поняття потокоорієнтованого вводу та виводу. Форматування даних. 

Поняття структурованих 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 

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. 
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         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 2019 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 20 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 

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 20 тестових завдань оцінюється в 100 балів. 

Кількість балів за правильну відповідь на одне тестове завдання – 5. 

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. 
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