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ВСТУП

Мета фахового вступного випробування — визначення рівня знань з 
комплексу професійно-орієнтованих дисциплін і передбачає визначення рівня 
знань за напрямами професійної діяльності та формування контингенту 
студентів, найбільш здібних до успішного опанування дисциплін відповідних 
освітніх програм.

Фахове вступне випробування проходить у письмовій формі у вигляді 
теоретичних питань.

Фахове вступне випробування проводиться упродовж 2-х академічних 
годин (90 хв.)

Організація фахового вступного випробування здійснюється відповідно до 
Положення про приймальну комісію Національного авіаційного університету.

ПЕРЕЛІК ТЕМАТИКИ ПИТАНЬ

з дисциплін,
які виносяться на фахове вступне випробування 

за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців 
«Бакалавр» з нормативним терміном навчання 2 роки

І. АЛГОРИТМІЗАЦІЯ ТА ПРОГРАМУВАННЯ»

1. Основні операції мови C++, їх класифікація, пріоритети та використання в 
програмах.

2. Використання в програмах C++ рядків та робота з ними (оголошення та 
робота з цим типом даних). Функції (методи) класу string для опрацювання 
рядків.

3. Утворення розгалуження в програмах мовою C++ (види команд 
розгалуження). Як виглядає блок-схема алгоритму розгалуження?

4. Організація циклічного обчислювального процесу в програмах мовою C++. 
Наведіть приклади блок-схем таких алгоритмів.

5. Організація масивів даних в програмах мовою C++ (види масивів, 
оголошення, операції з масивами та їх обробка). Навести приклади.

6. Адреси даних, вказівники та поняття динамічної пам’яті. Робота з 
динамічними масивами в програмах мовою C++ .

7. Функції користувача в програмах мовою C++. Загальний опис та виклик. 
Формальні та фактичні параметри функцій користувача. Зв'язок між ними. 
Способи повернення результатів функції користувача в місто виклику 
функції. Навести приклади.
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8. Динамічні структури в мові С++. Поняття стеків, списків, черг, дерев та 
робота з ними.

9. Глобальні та локальні змінні в програмах мовою С++. Операція 
видимості. Класи пам’яті.

10. Поняття файлу в мові С+. Види файлі. Зчитування із файлу та 
записування даних у файл.

2. ТЕОРІЯ АЛГОРИТМІВ

1. Навести загальні методи побудови алгоритмів. Навести визначення, 
складність алгоритму, аналіз алгоритму.

2. Навести опис, рекурсивно-визначені функції, рекурсивний спуск, 
рекурсивний підйом, глибина рекурсії.

3. Навести визначення класи складності та описати кожен клас. Навести 
опис побудови програми.

4. Навести визначення алгоритму та основні вимоги до алгоритмів.
5. Навести визначення та приклади алгоритмів які розгалужуються.
6. Навести основні типи універсальних алгоритмічних моделей.
7. Навести визначення алгоритму та форми представлення алгоритмів.
8. Навести властивості та приклади евристичних алгоритмів.
9. Навести загальну постановку задачі сортування. Навести блок-схему 

алгоритму сортування за допомогою вибору.
10. Навести загальну постановка задач пошуку. Навести блок-схему 

алгоритму бінарного пошуку.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
для самостійної підготовки вступника до 

фахового вступного випробування
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Навчальний посібник., - К., 2004.

3. Саволюк А. П. Основи алгоритмізації та програмування. Збірник завдань.
-К ., 2011.



Система менеджменту якості 
Програма фахового вступного випробування 

на освітній ступінь «Бакалавр» з 
нормативним терміном навчання 2 роки на 

основі освітньо-кваліфікаційного рівня 
«Молодший спеціаліст»

Шифр
документа

СМЯ НАУ
ПФВ 09.01.01(05)-01- 

2019

Стор. 4 із 8

Додаткова

1. Стандарт C++: INTERNATIONAL ISO/IEC STANDARD 14882 1998-09- 
01,2003.

2. Лоудон К. C++. Краткий справочник. — СПб., 2004.
3. Штерн В. Основы C++. Методы программной инженерии. — М., 2003.

ТЕОРІЯ АЛГОРИТМІВ

Основна

1. Богданов В. Основи алгоритмізації та програмування. Посібник. — К., 
2010 .

2. Клакович Л.М., Левицька О.М., Костів О.М. Теорія алгоритмів. -  Львів, 
2008.

3. Саволюк А. П. Основи алгоритмізації та програмування. Збірник завдань. 
-К „ 2011.

Додаткова

1. Андерсон Д. А. Дискретная математика и комбинаторика. —М., 2003.
2. Каймин В.А. Информатика. 2-е изд. перераб. и доп. — М:, 2002.
3. Козырев А.А. Информатика: Учебник для вузов -  СПб., 2002.

Програму розробили:

О.М.Зудов 

В.М.Боровик

Доцент О.В.Толстікова



Система менеджменту якості 
Програма фахового вступного випробування 

на освітній ступінь «Бакалавр» з 
нормативним терміном навчання 2 роки на 

основі освітньо-кваліфікаційного рівня 
«Молодший спеціаліст»

Шифр
документа

СМЯ НАУ
ПФВ 09.01.01(05)-01- 

2019

Стор. 5 із 8

ЗР А ЗО К
білет у ф ахового вст упного випробування

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ А ВІА ІД ІЙІЩ  Й УІІІВ Е Р С И Т Г. Т 

Факультет кібербезпеки, комп’ю т^і^ 'Ф аф рсі'р^ної інженери 
Кафедра прикладної

УЮ
ультету

О.Азаренко
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Фахове вступне випробування

Білет № 1

Завдання 1. Основні операції мови С++, їх класифікація, пріоритети та 
використання в програмах.

Завдання 2. Адреси даних, вказівники та поняття динамічної пам’яті. 
Робота з динамічними масивами в програмах мовою С++ .

Завдання 3. Навести основні типи універсальних алгоритмічних моделей

Схвалено на засіданні кафедри прикладної інформатики 

(Протокол № 2 від 19.02.2019 р.)

Завідувач кафедри В.П.Г амаюн
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РЕЙТИНГОВІ ОЦІНКИ
Виконання окремих завдань фахових вступних випробувань

Вид навчальної роботи
Максимальна величина 

рейтингової оцінки 
(бали)

Виконання завдання № 1 ЗО
Виконання завдання № 2 ЗО
Виконання завдання № 3 40

Усього: 100

Значення рейтингових оцінок в балах за виконання завдань 
вступних випробувань та їх критерії

Оцінка
в балах за виконання окремих завдань

Критерій
оцінки

2 7 -3 0 36-40 Відмінне виконання лише з 
незначною кількістю 

помилок

2 5 -2 6 3 3 -3 5 Виконання вище середнього 
рівня з кількома помилками

2 3 -2 4 30-32 У загальному вірне 
виконання з певною 

кількістю суттєвих помилок

2 0 -2 2 2 7 -2 9 Непогане виконання, але зі 
значною кількістю недоліків

18-19 24-26 Виконання задовольняє 
мінімальним критеріям

менше 18 менше 24 Виконання не задовольняє 
мінімальним критеріям

Увага! О цінки м ен ш е , н іж  18 або 24 бали н е враховуєт ься при  
визначення рейт ингу

* Значення оцінок у балах та їх критерії відповідають вимогам шкали ЕСТ8
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Відповідність рейтингових оцінок 

у балах оцінкам за національною шкалою та шкалою ЕСТ8

Оцінка 
в балах

Оцінка
за національною 

шкалою

Оцінка
за шкалою ЕСТБ

Оцінка Пояснення

90-100 Відмінно А Відмінно
(відмінне виконання лише з 

незначною кількістю помилок)
8 2 -8 9 Добре В Дуже добре

(вище середнього рівня 3 
кількома помилками)

7 5 -8 1 С Добре
(в загальному вірне виконання 
з певною кількістю суттєвих 

помилок)
6 7 -7 4 Задовільно О Задовільно

(непогано, але зі значною 
кількістю недоліків)

6 0 -6 6 Е Достатньо
(виконання задовольняє 
мінімальним критеріям)

3 5 -5 9 Незадовільно ЕХ Незадовільно

1 -3 4 Е Незадовільно
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(Ф 03.02-01)
АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА

№
Куди

передано
(підрозділ)

Дата
видачі П.І.Б. отримувача Підпис

отримувача Примітки

(Ф 03.02 -  02)
АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТ О М _____

№ Прізвище ім'я по-батькові
Підпис

ознайомленої
особи

Дата
ознайом

лення
Примітки

(Ф 03.02-03)
АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН

№

№ листа (сторінки) Підпис
особи,

яка
внесла
зміну

Дата
внесення

зміни

Дата
введення

зміниЗміненого Заміненого Нового Анульо
ваного

(Ф 03.02-04)
АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ

№ Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис Висновок щодо 
адекватності

(Ф 03.02-32)
УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН

Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата
Розробник
Узгоджено
Узгоджено


