ВСТУП
Завдання до фахового вступного випробування вступників, які вступають на
навчання на здобуття ступеня «бакалавр» зі спеціальності 123 «Комп’ютерна
інженерія» освітньої програми «Комп’ютерна інженерія», містять питання з
наступних базових дисциплін:
- основи програмування;
- об’єктно-орієнтоване програмування;
- інструментальні програмні засоби;
- комп’ютерна схемотехніка.
Фахове вступне випробування – це комплексне випробування, метою якого є
перевірка знань та практичних навичок вступників з фундаментальних та
професійно-орієнтованих дисциплін.
Опис основних розділів
Основи програмування – дисципліна, метою якої є здобуття теоретичних і
практичних навичок з розв’язування різноманітних типових задач засобами мови
програмування Pascal. Завданням дисципліни є оволодіння засобами мови, а також
засвоєння основних алгоритмічних методів.
Об’єктно-орієнтоване програмуваня – дисципліна метою якої є здобуття
теоретичних та практичних навичок про основи алгоритмізації та технології створення
алгоритмів і програм, про синтаксис та можливості мови С, про розв’язання
різноманітних типових задач засобами мови програмування С. Завданням дисципліни є
оволодіння засобами мови програмування, а також засвоєння основних алгоритмічних
методів.
Інструментальні програмні засоби – дисципліна природничо-наукового
спрямування, засвоєння якої дозволяє успішно використовувати комп’ютерну техніку
та сучасне програмне забезпечення, і яка є необхідною для подальшого вивчення
фахових дисциплін.
Комп’ютерна схемотехніка – дисципліна метою якої є вивчення функціональних
вузлів та блоків ЕОМ, принципів їх побудови та використання, а також елементів з
котрих вони будуються.
Орієнтовний перелік питань, що виносяться на фахове вступне випробування.

1. Умовні оператори в С. Приклади використання.
2. Оператор вибору. Приклади використання.
3. Масиви в мові С. Опис масивів. Приклади використання.
4. Типи даних мови С. Прості типи даних. Об’ява даних. Приклади
використання.
5. Оператори циклу в С. Приклади.
6. Основні поняття мови С: лексеми, константи, змінні, бібліотеки, директиви,
функції.
7. Класифікація операцій мови С. Приклади застосування операцій.
8. Логічні операції, їх пріоритет в виразах. Приклади застосування логічних
операцій.
9. Структура програми на мові С.
10.Типи даних в мові С. Складений тип даних: структура. Об’ява даних.
Приклади використання.
11.Виведення даних в С. Формати виводу.
12.Введення даних в С. Формати вводу.
13.Константи у мові С. Літеральні константи (числові, символьні, рядкові).
Способи опису констант. Приклади.
14.Функції мови С. Визначення функції. Структура функції, що не повертає
значення. Структура функції, що повертає значення.
15.Класи пам’яті мови С (auto, static, extern, register).
16.Функції мови С. Загальна структура використання функцій. Відповідність
між формальними та фактичними параметрами функції.
17.Робота з графікою в С.
18.Типи даних в мові С. Складений тип даних: об’єднання. Об’ява даних.
Приклади використання.
19.Математичні функції мови С. Навести приклади.
20.Функції вводу / виводу при роботі з рядками в С.
1. Будова програми на мові Pascal.
2. Стандартні типи в Pascal.

3. Змінні, константи та вирази в Pascal.
4. Вирази. Арифметичні вирази в Pascal.
5. Вирази. Стандартні арифметичні функції та процедури в Pascal.
6. Логічні вирази в Pascal.
7. Оператори вводу / виводу в Pascal.
8. Умовний оператор в Pascal.
9. Оператор вибору в Pascal.
10.Оператори циклу в Pascal.
11.Характеристика масиву як структури даних в Pascal. Опис масивів.
12.Поняття одновимірного масиву в Pascal. Звернення до масивів та їх
елементів.
13.Поняття двовимірного масиву в Pascal. Звернення до масивів та їх елементів.
14.Введення-виведення елементів масивів в Pascal.
15.Записи в мові Pascal. Робота з записами.
16.Підпрограми в мові Pascal: процедури. Відповідність між формальними та
фактичними параметрами процедури.
17.Підпрограми в мові Pascal: функції. Відповідність між формальними та
фактичними параметрами функції.
18.Опис та використання типів, що задаються користувачем в мові Pascal.
19.Поняття глобальної та локальної змінної в мові Pascal.
20.Використання міток в мові Pascal. Оператор безумовного переходу.
1. Сортування даних – це
а) накопичення інформації з метою забезпечення достатньої повноти для
прийняття рішення;
б) впорядкування даних за заданою ознакою з метою зручності використання;
в) приведення даних, що надходять із різних джерел до однакової форми;
г) комплекс дій, що скеровані на запобігання втрат, відтворення та модифікації
даних.
2. Компілятори, файлові утиліти та драйвера належать до –
а) Прикладного рівня; б) Службового рівня;
в) Системного рівня; г) Базового рівня.

3. Переведіть з десяткової системи числення у двійкову число 567.
а) 1010101011; б) 1000110111; в) 1010101010; г) 1011111010.
4. 1 Мбайт – це
а) 1024 байт; б) 1024 Кбайт; в) 1010 байт; г) 1024 Гбайт.
5. Оперативний запам’ятовуючий пристрій – це
а) мікросхема, що виконує математичні та логічні операції;
б) набір мікросхем, що керують роботою внутрішніх пристроїв ПК і визначають
основні функціональні можливості материнської плати;
в) набір мікросхем, що призначені для тимчасового зберігання даних, поки
включений комп'ютер;
г) мікросхема, призначена для довготривалого зберігання даних, навіть при
вимкненому комп'ютері.
6. Призначені для контролю за додаванням у поточну програмну
конфігурацію нового програмного забезпечення:
а) Диспетчери файлів; б) Засоби стиснення даних;
в) Засоби діагностики; г) Програми інсталяції.
7. Переведіть з двійкової системи числення у десяткову число 1001100011101.
а) 4893; б) 4982; в) 5729; г) 4582.
8. Захист даних – це
а) перетворення даних з однієї форми в іншу, або з однієї структури в іншу, або
зміна типу носія;
б) приведення даних, що надходять із різних джерел до однакової форми;
в) прийом та передача даних між віддаленими користувачами інформаційного
процесу;
г) комплекс дій, що скеровані на запобігання втрат, відтворення та модифікації
даних.
9. Фільтрація даних – це
а) приведення даних, що надходять із різних джерел до однакової форми;
б) збереження даних у зручній та доступній формі;
в) усунення зайвих даних, які не потрібні для прийняття рішень;

г) комплекс дій, що скеровані на запобігання втрат, відтворення та модифікації
даних.
10.Постійний запам’ятовуючий пристрій – це
а) мікросхема, що виконує математичні та логічні операції;
б) набір мікросхем, що керують роботою внутрішніх пристроїв ПК і визначають
основні функціональні можливості материнської плати;
в) набір мікросхем, що призначені для тимчасового зберігання даних, поки
включений комп'ютер;
г) мікросхема, призначена для довготривалого зберігання даних, навіть при
вимкненому комп'ютері.
11.Об'єктом якої графіки є лінія, що розглядається, як математична крива:
а) векторній графіки; б) фрактальній графіки;
в) растровій графіки; г) тривимірній графіки.
12.Призначені для автоматизації процесів діагностування програмного та
апаратного забезпечення:
а) Диспетчери файлів; б) Засоби стиснення даних;
в) Засоби діагностики; г) Програми інсталяції.
13.Переведіть з десяткової системи числення у двійкову число 4893.
а) 1010101011101; б) 1001100011101; в) 1010101010001; г) 1011111010101.
14.Яке з наведених нижче тверджень найбільш точно визначає поняття
“внутрішня пам’ять”:
а) сукупність пристроїв, що призначена для приймання, зберігання та видавання
інформації;
б) енергозалежна пам’ять, що призначена для зберігання програм, даних,
проміжних та кінцевих результатів;
в) пам’ять, що входить до ядра ЕОМ;
г)

пам’ять,

швидкодія

якої

відповідає

швидкодії

арифметично-логічного

пристрою;
д) накопичувачі на гнучких та жорстких магнітних дисках, на магнітній стрічці, на
оптичних дисках.

15.Пристрій, що виконує комутації вхідного сигналу тільки в одному з
можливих напрямків, це:
а) суматор; б) лічильник; в) шифратор; г) мультиплексор; д) демультплексор.
16.Яке з наведених нижче тверджень підходить до поняття “D-тригер”:
а) стан тригера задається за допомогою керуючих входів установки та скидання;
б) стан тригера змінюється при переключенні сигналу на лічильному вході із
пасивного стану в активний;
в) стан тригера повторює стан входу даних при переключенні сигналу на
синхронізаційному вході із пасивного стану в активний;
г) стан тригера змінюється в момент переключення сигналу на синхронізаційному
вході із пасивного стану в активний залежно від інших вхідних сигналів;
д) стан тригера не змінюється, якщо на керуючих входах установки та скидання
одночасно діють активні рівні сигналів.
17.Пристрій, що виконує комутації вхідного сигналу тільки в одному з
можливих напрямків, це:
а) суматор; б) лічильник; в) шифратор; г) мультиплексор; д) демультплексор.
18.Дозволяється з’єднувати виходи мікросхем, що мають:
а) вихід з двома активними станами;
б) вихід з відкритим колектором;
в) вихід з підвищеною спроможністю до навантаження.
19.Схеми контролю парності можуть бути побудовані на основі:
а) тригерів; б) конденсаторів; в) елементів „ВИКЛЮЧНЕ АБО”;
г) цифрових компараторів; д) моностабільних тригерів (одновібраторів).
20.Яке з наведених нижче тверджень підходить до поняття “Пам’ять ЕОМ”:
а) сукупність пристроїв, що призначена для приймання, зберігання та видавання
інформації;
б) енергозалежна пам’ять, що призначена для зберігання програм, даних,
проміжних та кінцевих результатів;
в) пам’ять, що входить до ядра ЕОМ;
г)

пам’ять,

пристрою;

швидкодія

якої

відповідає

швидкодії

арифметично-логічного

д) накопичувачі на гнучких та жорстких магнітних дисках, на магнітній стрічці, на
оптичних дисках.
21.Яке з наведених нижче тверджень підходить до поняття “понадоперативна
пам’ять”:
а) сукупність пристроїв, що призначена для приймання, зберігання та видавання
інформації;
б) енергозалежна пам’ять, що призначена для зберігання програм, даних,
проміжних та кінцевих результатів;
в) пам’ять, що входить до ядра ЕОМ;
г)

пам’ять,

швидкодія

якої

відповідає

швидкодії

арифметично-логічного

пристрою;
д) накопичувачі на гнучких та жорстких магнітних дисках, на магнітній стрічці, на
оптичних дисках.
22.Пристрій, що виконує перетворення вхідного коду в будь-який інший код:
а) суматор; б) лічильник; в) шифратор; г) мультиплексор; д) демультплексор.
23.Яке з наведених нижче тверджень підходить до поняття “оперативна
пам’ять”.
а) сукупність пристроїв, що призначена для приймання, зберігання та видавання
інформації;
б) енергозалежна пам’ять, що призначена для зберігання програм, даних,
проміжних та кінцевих результатів;
в) пам’ять, що входить до ядра ЕОМ;
г)

пам’ять,

швидкодія

якої

відповідає

швидкодії

арифметично-логічного

пристрою;
д) накопичувачі на гнучких та жорстких магнітних дисках, на магнітній стрічці, на
оптичних дисках.
1. Яким чином відбувається перерахунок результатів обчислення в таблиці,
якщо в ній були змінені дані?
а) автоматично;
б) після клацання кнопкою миші у комірці з результатом;
в) після натиснення клавіші <F9>.

2. За допомогою якого програмного модуля додається фігурний текст?
а) WordArt; б) WordTabl; в) WordGraf.
3. Скільки типів списків можна визначати в програмі MS Word XP?
а) два; б) три; в) чотири.
4. Як на кожній сторінці документа швидко надрукувати поточну дату?
а) на кожній сторінці ввести поточну дату;
б) створити простий макрос для введення поточної дати;
в) скористатися кнопкою вставки дати до верхнього колонтитулу.
5. Чи завжди будуть надруковані анімаційні ефекти, що використовувались у
процесі форматування тексту?
а) так, у тому вигляді, що на екрані;
б) під час друку на кольоровому принтері;
в) ніколи.
6. Що означає вміст комірки «#####»?
а) ділення на нуль;
б) ширина комірки не відповідає формату числа;
в) число в комірці не відповідає допустимому числовому формату.
7. З якого символу починається формула у Microsoft Excel XP?
а) (; б) +; в) =.
8. Мінімальною складовою частиною електронної таблиці є:
а) комірка; б) формула; в) робоча книга.
9. Які команди розміщуються в контекстному меню програми MS Word XP?
а) команди роботи з файлами; б) команди роботи з текстом;
в) залежно від місця виклику меню.
10.За допомогою якого пункту меню викликається діалогове вікно
настроювання параметрів документа в MS Word?
а) Сервис; б) Вид; в) Файл.
11.У якому режимі відображення сторінки виводяться окремо із зображенням
полів документа?
а) Обычный; б) Веб-документ; в) Разметка страницы.

12.Якi головнi вiдмiнностi бази даних MS Excel вiд електронної таблицi MS
Excel?
а) база даних MS Excel має постiйну кiлькiсть стовпчикiв (полiв), якi вмiщують
однотипну iнформацiю, i змiнну кiлькiсть рядкiв;
б) в базах даних MS Excel не дозволяється створювати розрахунковi поля;
в) база даних MS Excel може мати змінну кiлькiсть стовпчикiв (полiв) i змiнну
кiлькiсть рядкiв.
13.Якi команди вiдображають базу даних Excel у виглядi структури і надають
можливiсть розгортати/згортати її роздiли за допомогою миші?
а) команди Данные\Форма;
б) команди Данные\Сортировка;
в) команди Данные\Итоги.
14.Яка мова програмування використовується для розробки макросiв у
MS Excel:
а) Visual C++; б) Visual Basic for Applications; в) Visual Basic; г) Turbo Basic.
15.Чи можливий захист iнформацiї в окремих комiрках таблиці MS Excel?
а) нi, через те, що можна захищати тiльки робочi книги цiлком;
б) так, можна встановити захист iнформацiї тiльки в окремих комiрках;
в) нi, через те, що можна захистити тiльки робочий аркуш або робочу книгу
цілком;
г) так, можна встановити захист iнформацiї тiльки в окремих комiрках, але вiн
починає дiяти тiльки пiсля захисту робочого аркуша в цiлому.
16.Як доцiльнiше змiнити дiапазон даних для побудованої дiаграми в MS
Excel?
а) вилучити дiаграму i побудувати її знову за допомогою Мастера диаграмм;
б) за допомогою команди Исходные данные контекстного меню дiаграми або
меню програми Диаграмма;
в) за допомогою команди Параметры диаграммы в меню програми Диаграмма.
17.В MS Excel при копiюваннi формули з вiдносними адресами в сусiдню за
рядком комiрку:
а) вiдноснi адреси змiнюються на абсолютнi;

б) змiнюється назва стовпчика, а не номер рядка;
в) змiнюються i назва стовпчика, i номер рядка;
г) змiнюється не назва стовпчика, а номер рядка.
18.Виберiть правильне твердження. В MS Excel:
а) абсолютнi адреси комiрoк змiнюються при копiюваннi формул;
б) абсолютнi адреси та iмена комiрoк не змiнюються при копiюваннi формул;
в) абсолютнi i вiдноснi адреси комiрoк змiнюються при копiюваннi формул.
19.Де розташовані кнопки просування документом?
а) на панелі команд;
б) у статусному рядку;
в) на вертикальній смузі прокручування
20.Із якого пункту меню викликаються команди роботи зі шрифтами і
абзацами?
а) Сервис; б) Файл; в) Формат.
21.Вкажіть, які адреси змінюються у формулі під час переміщення її на інше
місце:
а) відносні адреси; б) абсолютні адреси; в) не змінюються ніякі адреси.
22.Що розуміють під Рабочей книгой в MS Excel?
а) системний файл;
б) файл з розширенням назви .xls;
в) документ, який складається з Рабочих тетрадей;
г) текстовий документ, до якого введено таблиці.
23.Яка головна зовнiшня вiдмiннiсть формул вiд iнших типiв даних в MS
Excel?
а) формули обов’язково вмiщують знаки арифметичних дiй;
б) починаються зi знака рiвняння =;
в) обов’язково вмiщують вбудованi функцiї;
г) у формулах відсутня текстова інформація.

СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ
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КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ

ЗАТВЕРДЖУЮ
В.о. ректора, проректор з науковопедагогічної та міжнародної
діяльності
__________________ В.В. Чабан
«___» ____________ 2019 р.
ЗАВДАННЯ ДЛЯ ФАВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
для здобуття освітнього ступеня «бакалавр»
зі скороченим терміном навчання
спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»
освітня програма: «Комп’ютерна інженерія»
Білет № ХХ
1. Функції мови С. Визначення функції. Структура функції, що не повертає
значення. Структура функції, що повертає значення.
2. Підпрограми в мові Pascal: процедури. Відповідність між формальними та
фактичними параметрами процедури.
3. Сортування даних – це
а) накопичення інформації з метою забезпечення достатньої повноти для прийняття
рішення;
б) впорядкування даних за заданою ознакою з метою зручності використання;
в) приведення даних, що надходять із різних джерел до однакової форми;
г) комплекс дій, що скеровані на запобігання втрат, відтворення та модифікації даних.

4. Як на кожній сторінці документа швидко надрукувати поточну дату?
а) на кожній сторінці ввести поточну дату;
б) створити простий макрос для введення поточної дати;
в) скористатися кнопкою вставки дати до верхнього колонтитулу.

Затверджено на засіданні Інформаційно – комп’ютерних технологій та фундаментальних
дисциплін
Протокол № 6 від «22» лютого 2019 р.
Зав. кафедри
_____________ к.ф.-м.н., доц. Ярмоленко М.В.

Критерії оцінювання письмових відповідей на фаховому вступному
випробуванні на здобуття ступеня «Бакалавр»:
Екзаменаційні білети складаються на базі наведених вище питань. Екзаменаційний білет
складається з питань. Перше, друге – теоретичні (по 50 балів), третє, четверте питання – тестові
(по 50 балів).
Оцінювання здійснюється за 200-бальною шкалою.
Отримані бали підсумовуються.
Шкала оцінювання відповідей на питання (теоретичні питання)
Критерії оцінювання
перше питання

друге питання

50

50

Правильна вичерпна відповідь на поставлене запитання,
продемонстровано глибокі знання понятійного апарату і
літературних джерел, уміння аргументувати свою відповідь,
наведено приклади

40

40

В основному відповідь на поставлене питання правильна,
але є несуттєві неточності

30

30

Відповідь на поставлене питання загалом наведено, але не
має переконливої аргументації відповіді, характеристики
певних об'єктів

20

20

Відповідь показує посереднє знання основного програмного
матеріалу, містить суттєві помилки при трактуванні
понятійного апарату

10

10

Відповідь на запитання неповна та містить суттєві помилки

0

0

Відповідь неправильна або відсутня
Шкала оцінювання тестових завдань
Критерії оцінювання

перший тест

другий тест

50

50

Правильний розв'язок тестового завдання з повним
викладенням
порядку
розв'язку
та
глибокою
обґрунтованістю висновків за результатами розрахунків

40

40

Правильний розв'язок тестового завдання з неповним
викладенням порядку розв'язку або недостатньо глибокою
обґрунтованістю висновків за результатами розрахунків

30

30

Неправильний розв'язок тестового завдання, але наявний
правильний порядок розв'язку

20

20

Неправильний розв'язок тестового завдання з допущенням
кількох арифметичних помилок і неповним викладенням
порядку розв'язку, відсутність висновків за результатами
розрахунків

10

10

Неправильний розв'язок тестового завдання з неправильним
обґрунтуванням порядку розв'язку

0

0

Тестове завдання не розв'язано

Додаткове вступне випробовування вважається витриманим, якщо вступник отримав
не менше 100 балів. При цьому у відомості ставиться відповідна оцінка за шкалою ECTS, що
відповідає набраній вступником кількості балів.

Оцінка у балах

Оцінка за шкалою
ECTS

Оцінка за національною шкалою

180-200

A

Відмінно

160-179

B

Добре

150-159

C

120-149

D

100-119

E

0-99

F

Задовільно
не склав
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