
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Голова приймальної комісії 

арківського національного 
ічного університету 

Семена Кузнеця 
Володимир ПОНОМАРЕНКО 

'ЇОу> 2021 р.

ПРОГРАМА 
ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

освітній ступінь «бакалавр»

(на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, 
освітнього ступеня молодшого бакалавра, 

освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра)

Спеціальності:
121 «ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ», 

122 «КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ»,
126 «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ», 

186 «ВИДАВНИЦТВО ТА ПОЛІГРАФІЯ»

Харків
2021



Програма фахового вступного випробування розроблена для абітурієнтів, які 
вступають на скорочений термін навчання за першим рівнем вищої освіти 

«БАКАЛАВР» на основі освітньо-професійного ступеня молодшого бакалавра 
за спеціальностями: 121 «Інженерія програмного забезпечення», 122 
«Комп’ютерні науки», 126 «Інформаційні системи та технології», 186

«Видавництво та поліграфія»

При оцінюванні враховуються:
характеристики відповіді абітурієнта: правильність, логічність,

обґрунтованість, цілісність;
якість знань: повнота, глибина, гнучкість, системність; 
сформованість загально навчальних та предметних умінь і навичок; 
рівень володіння розумовими операціями: вміння аналізувати,

синтезувати, порівнювати, абстрагувати, класифікувати, узагальнювати, робити 
висновки тощо;

досвід творчої діяльності (вміння виявляти проблеми та розв’язувати їх, 
формулювати гіпотези);

самостійність оцінних суджень.

При оцінюванні перевіряються:
Знання - складові вмінь абітурієнтів діяти за фахом.
Уміння виявляються в різних видах діяльності і поділяються на розумові 

і практичні.
Навички - дії доведені до автоматизму у результаті виконання вправ. Для 

сформованих навичок характерні швидкість і точність відтворення.
Цінності -  ставлення, які виражають особистий досвід абітурієнтів, їх дії, 

переживання, почуття, які виявляються у відносинах до оточуючого (людей, 
явищ, природи, пізнання тощо). У контексті компетентнісної освіти це 
виявляється у відповідальності учнів, прагненні закріплювати позитивні 
надбання у навчальній діяльності, зростанні вимог до свої навчальних 
досягнень.

До характеристик якості знань належать:
повнота знань - обсяг знань, визначених навчальною програмою; 
глибина знань - усвідомленість існуючих зв’язків між групами знань; 
гнучкість знань - уміння учнів застосовувати набуті знання у 

стандартних і нестандартних ситуаціях; знаходити варіативні способи 
використання знань; уміння комбінувати новий спосіб діяльності із вже 
відомих; *

системність знань - усвідомлення структури знань, їх ієрархії і 
послідовності, тобто усвідомлення одних знань як базових для інших;

міцність знань - тривалість збереження їх в пам’яті, відтворення їх в 
необхідних ситуаціях.



ПРОГРАМА (ТЕМИ) ФАХОВОГО ВСТУПНОГО
ВИПРОБУВАННЯ

Розділ 1. Вступ до алгоритмізації та програмування
Тема 1.1. Алгоритмізація.
Алгоритм та його властивості. Засоби подання алгоритмів. Правила 

виконання схем алгоритмів. Базові алгоритмічні конструкції. Розроблення 
алгоритмів методом покрокової деталізації. Виконавець алгоритму. Програма.

Тема 1.2. Загальні відомості про обчислювальні машини.
Структура та принципи роботи комп’ютера. Подання даних у пам’яті 

комп’ютера. Програмне забезпечення сучасних комп’ютерів.

Розділ 2. Основи програмування
Тема 2.1. Базові елементи програмування.
Мова програмування високого рівня. Алфавіт мови. Константи та змінні. 

Структура програми. Стиль запису вихідного тексту програми. Типи даних. 
Оператори. Оператор присвоювання. Складений оператор. Стандартні 
математичні функції. Введення-виведення даних.

Тема 2.2. Програмування обчислювальних процесів.
Розгалуджені обчислювальні процеси. Умовний оператор. Оператор 

вибору варіанту. Оператор безумовного переходу.
Циклічні обчислювальні процеси. Оператори циклу. Оператор циклу з 

передумовою. Оператор циклу з післяумовою. Оператор циклу з параметром. 
Оператори переходу. Вкладені цикли.

Розділ 3. Програмування структурованих типів даних
Тема 3.1. Масиви.
Оголошення та визначення масивів. Розмірність масивів. Розміщення у 

пам’яті. Ініціалізація масивів. Доступ до елементів масиву.
Тема 3.2. Робота з масивами.
Обробка одновимірного масиву. Пошук елемента в масиві. 

Максимальний та мінімальний елементи. Сортування елементів масиву.
Обробка двовимірного масиву. Введення та виведення елементів матриці. 

Визначення діагоналей та різних областей у квадратній матриці, перевірка на 
впорядкованість даних, циклічний зсув, вставка, вилучення рядків, стовпців, 
впорядкування елементів.

Розділ 4. Модульна структура програми
Тема 4.1. Основні положення структурного програмування..
Структурування програм. Процес структурного програмування. Мови 

програмування та структурне програмування.
Тема 4.2. Методи проектування програмних засобів.
Висхідне проектування. Метод низхідного проектування, покрокове 

уточнення.



Тема 4.3. Підпрограми (процедури та функції).
Поняття підпрограми. Оголошення та визначення підпрограм. 

Формальні та фактичні параметри. Локальні та глобальні змінні. Виклик 
підпрограми. Процедури та функції без параметрів. Параметри - значення. 
Параметри - посилання. Параметри за замовчуванням. Масиви, як параметри 
підпрограм. Ітерація та рекурсія. Особливості використання підпрограм у 
мовах програмування високого рівня. Перевантаження функцій.

Приклад
завдань екзаменаційного білету з програмування

1. Завдання (тестове).
В чому полягає призначення оператора переходу §о і о ?

1. змінює послідовність виконання операторів в програмі
2. необхідний для передачі аргументу в функцію
3. для наочного відображення лістингу програми
4. для переходу з однієї функції в іншу

2. Завдання (задача).

Задано матрицю цілих чисел, яка складається з 4 рядків та 4 стовпчиків. 
Знайти суму додатних та кількість від’ємних елементів матриці. Обробку 

матриці виконати в окремій функції. Матрицю, що обробляється, передати в цю 
функцію як параметр.

РОЗВ’ЯЗАННЯ
Завдання 1
Питання 1: Відповідь 1 
Завдання 2
#іпс1шіе <іоз1хеат> 
шіп§ патезрасе зісі;
//оголошення функції Му_Р 
уоій Му_Р(іпІ [][4], іпі);

і пі таіп()
{

зеїіосаіе (0, "икг"); // включаємо українську розкладку клавіатури 
іпі т[4][4]; .
соиї «  ”Введіть вхідні дані” «епсії; 
їог(іп1: і=0; і<4; і++)

&г(ш1j=0; j<4; j++) 
сіп »  т [і] [j];

/ / в и к л и к  функції М у р  
Му__Р(т, 4); 
геїигп 0;



1І
//визначення функції Му_Р 
уоісі Му_Р(іпІ т[][4],іпІ п)
{

іпі к=0, і, вит^О;
Гог(іпІ і=0; і<п; і++)
Гог(іпІ j=0; j<п; j++)
тат < о) 

к++;
ЄІ5Є

зиш += ш[і] [j];
соиі «  "Сума додатних елементів матриці " «  зиш «  епсії; 
соиі «  " К і л ь к і с т ь  в і д ’є м н и х  елементів матриці " «  к  «  епсії;

}

Критерії оцінювання
Кожний білет складається із двох завдань, їх бездоганне виконання 

оцінюється 200 балами (максимальна оцінка) за шкалою ХНЕУ ім. С. Кузнеця.
Перше завдання є діагностичним і являє собою тест, що містить 30 

запитань. Тестові запитання вимагають від абітурієнта знання основ 
програмування мовами С/С++ в межах тем розділів 1 - 4 .  Перше завдання 
оцінюється від 0 до 120 балів. За правильну відповідь на одне запитання 
абітурієнт отримує 4 бали. За часткову правильну відповідь на одне запитання 
абітурієнт отримує 2 бали.

Друге завдання -  задача, воно є евристичним. Для розв’язання задачі 
потрібно розробити алгоритм та реалізувати його у вигляді програми на 
обраній абітурієнтом мові програмування високого рівня.

Друге завдання (програма) оцінюється у відповідності з наступними 
показниками:

1) успішність тестування програми;
2) ефективність алгоритма розв’язання задачі та стиль його реалізації в 

програмному коді.
Друге завдання оцінюється від 0 до 80 балів. Кількість балів за друге 

завдання визначається у відповідності з наступною шкалою:

Бали Критерій
80 Завдання виконане в повному обсязі. Алгоритм розв’язання задачі є 

раціональним. Програма працює коректна на всіх тестах.
74-79 Завдання виконане в повному обсязі. Алгоритм розв’язання задачі є 

раціональним. Є невеликі зауваження до організації структури вихідного коду 
та інтерфейсу програми.

62-73 Завдання в основному виконано. Алгоритм є правильним, але не раціональним. 
Є невеликі зауваження до організації структури вихідного коду та інтерфейсу 
програми.

50-61 Завдання виконане, але не в повному обсязі. Алгоритм містить незначні 
помилки. Програма працює, але не реалізована одна вимога або можливість, 
зазначені в завданні.



36-49 Завдання виконане, але не в повному обсязі. Алгоритм містить помилки. 
Програма працює, але не реалізовані дві чи три вимоги або можливості, 
зазначені в завданні.

22-35 Алгоритм розроблений з помилками, реалізований у вигляді програми. 
Програма як мінімум дозволяє правильно виконати одну дію (можливість).

14-21 Алгоритм розроблений із значними помилками, реалізований у вигляді 
програми. Програма запускається, але містить грубі помилки, у тому числі й 
при організації уведення/виведення вхідних/вихідних даних. Під час роботи 
програма або зависає або аварійно завершує роботу.

6-13 Алгоритм розроблений з помилками, реалізований у вигляді програми, але 
програма не запускається.

1-5 Програма не відповідає постановці завдання.
0 Програма не містить програмного коду, розробленого студентом. 

Програма має явні ознаки несамостійності її розробки.
Програма відсутня.

Підсумкова оцінка за екзамен є сумою оцінок (балів), отриманих за 
кожне завдання.

Мінімальний рекомендований бал за екзамен для зарахування -  100 
(оцінка «задовільно»).

Обмеження в часі на реалізацію завдань -  45 хвилин.
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