
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Факультет кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії 

Кафедра комп’ютеризованих систем управління 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Голова приймальної комісії 

_______________ В. Ісаєнко 

«_____»___________ 2020 р. 

 

 

 

 

 

Система менеджменту якості 

 

 

ПРОГРАМА 

 

фахового вступного випробування 

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

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» 

 

Галузь знань:  12 «Інформаційні технології» 

Спеціальність: 123 «Комп’ютерна інженерія»  

ОП:    «Системне програмування» 

 

 

Програму рекомендовано  

 

кафедрою комп’ютеризованих 

систем управління 

Протокол № 2 від 17.02.2020 

 

 

 

 

 

СМЯ НАУ ПФВ 09.01.05 (02) – 01 – 2020

 



 Система менеджменту якості 

Програма фахового вступного випробу-

вання на освітній ступінь «Бакалавр» з 

нормативним терміном навчання 2 роки 

на основі освітньо-кваліфікаційного рів-

ня «Молодший спеціаліст» 

Шифр 

документа 

СМЯ НАУ  

ПФВ 09.01.05 (02) – 01 

- 2020 

Стор. 2 з 7  

 

ВСТУП  

Мета фахового вступного випробування – визначення рівня знань за на-

прямами професійної діяльності та формування контингенту студентів, най-

більш здібних до успішного опанування дисциплін відповідних освітніх про-

грам. Вступник повинен продемонструвати фундаментальні, професійно-

орієнтовні знання та уміння, здатність вирішувати типові професійні завдання, 

передбачені програмою вступу. 

Фахове вступне випробування проходить у письмовій формі у вигляді те-

оретичних питань та практичного завдання на основі теоретичних питань. 

Фахове вступне випробування проводиться упродовж 2-х академічних го-

дин (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 

на освітній ступінь «Бакалавр» з нормативним терміном навчання 3 роки 

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» 

 

1. ДИСКРЕТНА МАТЕМАТИКА 

 

1. Тавтології і протиріччя в обчисленні висловлювань.  

2. Формули перетворення логічних висловлювань. 

3. Поняття еквівалентності формул логіки висловлювань. 

4. Поняття предикату першого порядку. Операції над предикатами першого 

порядку. 

5. Поняття кванторів. Тотожності перетворення кванторних виразів. 

6. Визначити способи представлення неорієнтовних графів за допомогою 

двох графоутворюючих множин – множини вершин X і множини ребер У – 

за допомогою матриці інциденцій. 

7. Визначити способи представлення орієнтовних графів за допомогою двох 

графоутворюючих множин – множини вершин X і множини дуг У – за 

допомогою матриці суміжності. 

8. Визначити способи представлення орієнтовних графів за допомогою двох 

графоутворюючих множин – множини вершин X і множини ребер У – за 

допомогою матриці інциденцій. 

9. Навести правила де Моргана об’єднання і перерізу двох множин. 

10. Скласти таблицю істинності для двох простих логічних висловів А і В, над 

якими проводиться операції заперечення, диз'юнкції, кон'юнкції, імплікації 
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та подвійної імплікації. 

 

2. ПРОГРАМУВАННЯ 

 

1. Масиви. Сортування масиву. Пошук в масиві. 

2. Багатовимірні масиви та структури. Індексація багатовимірних масивів. 

Ініціалізація структури. Масиви структур.  

3. Рядки та символи. Бібліотеки обробки рядків та символів.  

4. Файлові операції. 

5. Потоки. Управління потоками.  

6. Написати програму мовою С, яка визначає кількість входжень кожної 

букви українського алфавіту в тексті файлу. Результат обчислень записати 

в файл. Назви вхідного і вихідного файлів передати програмі при її запуску 

за допомогою опцій «–і» та «–о» відповідно. 

7. Написати функцію, яка виводить на екран головну діагональ квадратної 

матриці, яка задається адресою одновимірного масиву і загальною 

кількістю елементів. 

8. Створити функцію, яка замінює кожен елемент масиву, окрім першого, 

сумою всіх попередніх елементів. Функція отримує адресу масиву і 

кількість його елементів. 

9. Створити функцію, яка сортує вхідний рядок за спаданням, та виводить 

його так, щоб кожна парна літера була маленькою, кожна непарна – 

великою. Приклад: вхідний рядок – edfghc, вихідний рядок – HgFeDc. 

10. Написати програму для розв’язку задачі. В навчальному закладі задається 

початок учбового дня, тривалість “пари” або уроку, тривалість звичайної 

та великої перерви (і їхнє місце в розкладі), кількість пар (уроків). 

Отримати розклад дзвінків на весь навчальний день. 

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

для самостійної підготовки вступника до  

фахового вступного випробування 
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ЗРАЗОК  

білету фахового вступного випробування 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Факультет кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії 

Кафедра комп’ютеризованих систем управління 

 

  ЗАТВЕРДЖУЮ 

  Декан факультету 

          _____________ О. Азаренко 

 

 

Освітній ступінь:  Бакалавр 

Галузь знань:   12 «Інформаційні технології» 

Спеціальність:  123 «Комп’ютерна інженерія» 

ОПП:    «Системне програмування» 

 

          

Фахове вступне випробування  

Білет № 1 

 

Завдання 1. Поняття еквівалентності формул логіки висловлювань. 

Завдання 2. Рядки та символи. Бібліотеки обробки рядків та символів. 

Завдання 3. Створити функцію, яка сортує вхідний рядок за спаданням, та 

виводить його так, щоб кожна парна літера була маленькою, кожна непарна – 

великою. Приклад: вхідний рядок – edfghc, вихідний рядок – HgFeDc. 

 

 

Схвалено на засіданні кафедри комп’ютеризованих систем управління 

(Протокол № 2 від 17.02.2020) 

 

Завідувач кафедри _____________ О. Литвиненко 
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РЕЙТИНГОВІ ОЦІНКИ 

 

Виконання окремих завдань фахових вступних випробувань 

 

Вид навчальної роботи 
Максимальна величина рейтингової оцінки 

(бали) 

Виконання завдання № 1 70 

Виконання завдання № 2 70 

Виконання завдання № 3 60 

Усього 200 

 

 

Відповідність рейтингових оцінок 

у балах оцінкам за національною шкалою  

 

Оцінка 

в балах 
Пояснення 

100-

200 

180-200 

Відмінно 

(відмінне виконання лише з незнач-

ною кількістю помилок) 

Вступне  

випробування 

складено 

 

150-179 

Добре 

(в загальному вірне виконання з пев-

ною кількістю суттєвих помилок) 

100-149 Задовільно 

(непогано, але зі значною кількістю 

недоліків та задовольняє мінімаль-

ним критеріям) 

0-99 Вступне випробування не складено 
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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 ДОКУМЕНТОМ 

 №  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 

зміни Зміненого 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     

 


