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ГАЛУЗЬ 12 Інформаційні технології 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 121 „Інженерія програмного забезпечення” 

СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ: „Програмне забезпечення розподілених систем”; 

„Програмне забезпечення Веб-технологій та мобільних пристроїв” 

 

I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

Вступні випробування прийому на підготовку фахівців ступеню освіти «спеціаліст» 

та «магістр» проводяться у вигляді комплексного іспиту з наступних фахових дисциплін: 

№ 

п/п 

Назва дисципліни Розробник навчальної програми 

1. Чисельні методи  д.т.н., професор Лук’яненко С.О. 

2. Теорія ймовірностей та математична 

статистика 

к.т.н., доцент Сидоренко Ю.В. 

4 Об'єктно – орієнтоване програмування   к.т.н., Смаковський Д.С. 

 

У наступному розділі наведені лише ті теми з відповідних навчальних програм, які 

стосуються виконання завдань вступних випробовувань.  

 

II. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 

 

Дисципліна „Чисельні методи” 

 

Розділ 1 

Обчислювальні методи лінійної алгебри  

ТЕМА  Прямі методи розв’язування систем лінійних алгебраїчних  рівнянь ( СЛАР )  

Системи лінійних алгебраїчних рівнянь. Основні поняття. Типи матриць. 

Характеристики методів. Розв’язування СЛАР з трикутною матрицею. Метод Гауса і його 

модифікації. Метод Гауса з вибором головного елементу. LU-алгоритм, метод Жордано, 

метод прогонки. Погано обумовлені СЛАР. 

ТЕМА  Ітераційні методи розв’язування СЛАР 

Теореми збіжності. Методи послідовних наближень та простої ітерації. 

Розділ 2 

Апроксимація функцій 

ТЕМА  Інтерполяція функцій 

Постановка задачі апроксимації функцій. Види апроксимації. Глобальна 

інтерполяція. Лінійна та квадратична інтерполяції. Побудова інтерполяційного полінома 

по формулі Лагранжа. Багатоінтервальна інтерполяція. Параболічні та кубічні сплайни. 

ТЕМА  Середньоквадратичне наближення 

Середньоквадратичне наближення за допомогою нормальних рівнянь. 

Розділ 3 

Розв’язування нелінійних алгебраїчних та трансцендентних рівнянь (НАТР). 

Числове диференціювання та інтегрування 

ТЕМА Розв’язування НАТР 
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Методи половинного ділення, хорд, Ньютона, простої ітерації. Системи НАТР. 

Методи Ньютона, простої  ітерації, Зейделя. Проблема вибору початкового наближення. 

ТЕМА  Числове диференціювання 

Формули чисельного диференціювання для нерівновіддалених і рівновіддалених 

вузлів.  

ТЕМА  Числове інтегрування 

Формули прямокутників, трапецій, Ньютона-Котеса. 

Розділ 4 

Розв’язування задачі Коші для звичайних диференційних рівнянь 

ТЕМА  Однокрокові методи 

Постановка задачі  Коші  та характеристика методів. Явний та неявний методи 

Ейлера. Аналіз похибки. Стійкість. Методи Ейлера-Коші та трапецій. Методи Рунге-

Кутта. Автоматичний вибір кроку в однокрокових методах. Розв’язування систем рівнянь. 

ТЕМА  Багатокрокові методи 

Методи Адамса-Башфорта, Адамса-Моултона, Гіра та ФДН. 

Розділ 5 

Розв’язування крайової задачі для диференційних рівнянь 

ТЕМА  Крайова задача для звичайних диференційних рівнянь 

Метод скінчених різниць. Метод стрільби. Проекційні методи. Методи коллокацій 

та Гальоркіна. Застосування сплайнів в проекційних методах. 

ТЕМА  Крайова задача для диференційних рівнянь в частинних похідних 

Метод скінченних різниць. Явна та неявна схеми для одновимірного рівняння 

теплопровідності. Схема Кранка-Ніколсона. Явна та неявна схеми для двовимірного 

рівняння теплопровідності. Схема змінних напрямків. Методи розщеплення для 

тривимірних рівнянь. 

 

Дисципліна „ Теорія ймовірностей та математична статистика 

 

Розділ 1 

Комбінаторика 

ТЕМА  Основні формули комбінаторики 

Основний принцип комбінаторики. З’єднання без повторів. Розміщення.  

Перестановки. Сполуки. 

ТЕМА  Комбінаторика в задачах теорії ймовірностей 

Закономірності випадкових явищ. Суть експерименту. Загальні  властивості 

стохастичного експерименту. Застосування загальних правил комбінаторики для розв’язку 

задач теорії ймовірностей. 

Розділ 2 

Ймовірності випадкових подій 

ТЕМА   Визначення та обчислення ймовірностей випадкових явищ  

Простір елементарних сходів. Достовірна, неможлива та випадкова події. Сумісні 

та несумісні події. Протилежні події. Відносна частота події. Ймовірність події та її 

властивості. Класичне означення ймовірності події. 
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Геометричне означення події. Геометричне розв’язання ймовірнісних задач. Задача 

про зустріч. Аксіоматичне означення події. Деякі слідства з аксіом  ймовірності.  

Теореми додавання ймовірностей. Незалежні події. Умовна ймовірність. Теорема 

добутку ймовірностей. 

Теорема повної ймовірності. Формула Байеса. 

ТЕМА  Послідовні незалежні випробування 

Схема Бернуллі. Частота появи події в n незалежних іспитах. Формула Бернуллі. 

Найімовірніше число появи події при повторенні іспитів. Методи точного розв’язання 

задач схеми Бернуллі.  Типи задач, що ставляться над схемою Бернуллі і методи їх 

розв’язування.  

Наближене розв’язання задач схеми Бернуллі. Локальна та інтегральна теореми 

Муавра-Лапласа. Застосування вищезазначених теорем для розв’язування задач над 

схемою Бернуллі 

Розділ 3 

Випадкові величини 

ТЕМА  Числові характеристики випадкових величин 

Означення випадкової величини. Закон розподілу. Форми законів розподілу. Ряд 

розподілу. Многокутник розподілу. Функція розподілу. Щільність розподілу. 

Числові характеристики випадкових величин. Математичне сподівання випадкової 

величини. Дисперсія та середньоквадратичне відхилення випадкової величини. Мода та 

медіана випадкової величини. Моменти випадкової величини. Центрована та нормована 

випадкова величина. 

ТЕМА  Закони розподілу випадкових величин 

Закони розподілу дискретних випадкових величин. Біноміальний закон розподілу. 

Закон розподілу Пуассона. 

Закони розподілу неперервних випадкових величин. Рівномірний розподіл. 

Показниковий розподіл. Розподіл хі-квадрат. 

Числові характеристики відомих розподілів випадкових величин. Обчислення 

математичного сподівання, дисперсії та інших показників відомих розподілів випадкових 

величин. 

Нормальний закон розподілу. Функція Гауса. Правило трьох сигм. 

ТЕМА  Закон великих чисел 

Форми закону великих чисел. Нерівність Чебишова. Теореми Бернуллі та 

Чебишева. Центральна гранична теорема. 

 

Дисципліна „ Об’єктно–орієнтоване програмування ” 

 

Розділ 1. 

Введення в обєктно-орієнтоване програмування 

ТЕМА Основні поняття об’єктної моделі    

Методи проектування програмних систем. Основні поняття об’єктної моделі. 

Основні принципи ООП. Абстрагування та інкапсуляція. Методи, атрибути, конструктори 

та деструктори. 

Розділ 2. 
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Принципи та методи обєктно-орієнтованого програмування 

ТЕМА Принцип модульності 

Модульність. Реалізація модульності. 

ТЕМА Принцип ієрархії 

Принцип ієрархії, наслідування. Види наслідування. Конструктори та деструктори 

при наслідуванні. Наслідування та композиція. 

ТЕМА Поліморфізм     

Поліморфізм. Віртуальні функції. 

ТЕМА Типізація    

Типізація. Правила приведення посилань та покажчиків. Абстрактні базові класи. 

ТЕМА Виключні ситуації.    

Виключні ситуації. Генерація, обробка, абстрактні типи для виключних ситуацій. 

ТЕМА  Інстанціювання 

Параметричний поліморфізм. Шаблони функцій. Параметри шаблонів. Шаблони 

класів. 

Розділ 3. 

 Використання сучасних обєктно-орієнтованих бібліотек 

ТЕМА Рядки та потоки 

Потоки введення та виведення. Рядки. Методи для обробки рядків. 

ТЕМА Стандартні контейнери (колекції) 

 Ітератор. Контейнери для роботи зі списками, множинами. Послідовний та 

довільний доступ. Відображення. 

 

IІІ. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

 

Фахові вступні випробовування проводяться у письмовій формі.  

До складу фахового випробування входять практичні завдання з 3 вищезазначених 

дисциплін. 

На виконання завдань  відводяться 2 академічні години. 

 

IV. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ 

Основна література 

З дисципліни „Чисельні методи” 

1. Лук’яненко С.О. “Математичне забезпечення САПР”,  Навч. Посібник. – К. : ІСДО, 

1996. – 148.с. 

2. Лук’яненко С.О. “Основи обчислювальних методів розв’язування диференціальних 

рівнянь”, Навч. Посібник. – К. : ІСДО, 1998 – 212с. 

3. Основы численных методов / Л.И. Турчак – М. :Наука, 1987. – 320с. 

З дисципліни „ Теорія ймовірностей та математична статистика ” 

1. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. – М.: В.школа., 

1999.- 479с. 

2. Боровков А.А. Теория вероятностей. – М. : Наука, 1986. – 431с. 

3. Боровков А.А. Математическая статистика. Оценка параметров.Проверка гипотез. –

М. В. школа, 1984. – 472с. 
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З дисципліни „ Об’єктно–орієнтоване програмування ” 

1.  Г. Буч. Объектно – ориентированный анализ и проектирование с примерами 

приложений на С++, 2-е изд./ Пер. с англ. – М.: Бином. 1998 г. – 560 с., ил. 

2. Б. Страуструп. Язык программирования С++. Специальное издание. - М.: Бином. 

2006 – 1100с. 

 

V. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНКИ РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ 

Рейтинг (чисельний еквівалент оцінки з фахового випробування Ф) враховує рівень 

знань і умінь, які вступник виявив при виконанні комплексного фахового випробування. 

Кількість балів, набраних на іспиті (Ф), формується як середньоарифметична сума балів, 

нарахованих вступнику за виконання кожного завдання комплексного фахового 

випробування.  З кожної дисципліни комплексного фахового випробування пропонується 

виконати певне практичне завдання відповідно до програми вступних випробувань. 

Виконане завдання фахового випробування, крім дисципліни „ Об’єктно–орієнтоване 

програмування ”, має складатися з постановочної частини задачі, яка в разі необхідності 

супроводжується пояснювальними рисунками, запису основних розрахункових 

співвідношень, виконаного чисельного рішення і отриманої відповіді та надання пояснення 

розв’язку. Завдання фахового випробування з дисципліни „Об’єктно–орієнтоване 

програмування ” передбачає складання комп’ютерної програми. Мова програмування 

визначається вступником з наступних: C++, Java, C#  або узгоджується з екзаменаційною 

комісією.  

Білет включає по одному питанню з кожної дисципліни. Загалом білет містить три 

завдання, які обираються вступником за сліпим жеребом 

 Оцінювання   кожного  завдання  виконується за рейтинговою системою згідно 

таблиці 1: 

Таблиця 1. Розрахунок  оцінки виконання кожного завдання комплексного фахового 

випробування 

Характер виконання завдання  Кількість рейтингових 

балів 

Вступник виконав завдання без помилок і отримав вірну 

відповідь (комп’ютерну програму) за оптимальним алгоритмом / 

надав повне пояснення розв’язку завдання   

95 – 100 

Вступник виконав завдання із несуттєвими похибками (не 

більше двох) ,  але отримав вірну відповідь (комп’ютерну 

програму) / надав пояснення одержаних результатів, але не 

представив окрему формулу/правило, за яким проведено 

розв’язування завдання 

85 – 94 

Вступник виконав завдання, але відповідь (комп’ютерна 

програма) отримана з неналежною точністю або неоптимальним 

методом (не виконав одну з вимог, поставлених до комп’ютерної 

програми) / в процесі розв’язування допустив арифметичні 

помилки, але хід розв’язування вірний / неповно або 

неналежним чином  відобразив пояснення (розрахунки) щодо 

розв’язування завдання  

75 – 84 
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Вступник при виконанні завдання використав метод (стратегію), 

відмінний від заданого (не виконав 2-3 вимоги, поставлені до 

комп’ютерної програми),  / припустився помилок, які призвели 

до кінцевої відповіді з певними недоліками / неповно або 

неналежним чином  відобразив пояснення (розрахунки) щодо 

розв’язування завдання  

65 – 74 

Вступник розв’язав завдання частково, коректно виконавши не 

менше 60% логічних кроків розв’язання (60% вимог до 

комп’ютерної програми), неповно або неналежним чином  

відобразив пояснення (розрахунки) щодо розв’язування 

завдання  

60 – 64 

Вступник припустився суттєвих помилок, які призвели до 

некоректної схеми розв’язування задачі / намагався дати 

відповідь на завдання, яке не сформульоване в екзаменаційному 

білеті  

59 і менше 

 

При виконанні вимог, наведених в колонці “Характер виконання завдання”, 

вступник має змогу отримати максимальну кількість балів з діапазону, вказаного в тому ж 

рядку в колонці “Кількість балів”, за умови відсутності штрафних балів. Штрафні бали 

можуть нараховуватись за наступне: 

 порушення логічної послідовності викладення матеріалу  1...3 штрафні бали; 

 окремі, дещо нечіткі формулювання, які допускають неоднозначні тлумачення  1 

штрафний бал за кожне таке формулювання; 

 порушення масштабу при зображеннях залежностей на графіках, відсутність 

позначень величин на осях графіків  1 штрафний бал за кожний з вказаних недоліків; 

 стилістичні та граматичні помилки  1 штрафний бал за кожну з помилок; 

 неохайно написаний текст відповіді із значною кількістю виправлень, що суттєво 

ускладнює сприйняття відповіді  1...3 штрафні бали. 

Загальний показник Ф визначається, як середньоарифметичне значення балів, 

нарахованих вступнику за окремі завдання комплексного фахового випробування. Для 

випробування, яке складається із 3-х завдань: Ф = (Ф1+Ф2+Ф3)/3. 

Для переведення сумарного рейтингу RD у традиційні оцінки слід користуватися 

таблицею 2. 

          Таблиця 2. Відповідність сумарного рейтингу Ф традиційним оцінкам 
 

Значення Ф Чисельний 

еквівалент 

Оцінка ECTS Оцінка традиційна 

95 - 100 5 A відмінно 

85 - 94 4,5 B добре(дуже добре) 

75 - 84 4 C добре 

65 - 74 3,5 D задовільно 

60 - 64 3 Е задовільно (достатньо) 

59 і менше 0 Fх 

незадовільно, вступник 

виключається з 

конкурсного відбору 
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Зразок екзаменаційного білета наведено на рисунку 1.  

Форма № Н-5.05 

 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

(повне найменування вищого навчального закладу) 
Галузь 12 Інформаційні технології 

Спеціальність 121 «Інженерія програмного забезпечення» 

Спеціалізації:   «Програмне забезпечення розподілених систем»; «Програмне забезпечення Веб-технологій та 

мобільних пристроїв» 

 (назва)   

Навчальна дисципліна Комплексне   фахове  випробування 

  

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №   

 

1. На ділянці 95% здорових рослин. Відбирають 2 рослини. Знати ймовірність того, що обидві рослини 

будуть здорові. 

 

2. Функцiя y=f(x) задана таблицею  

x 0 1 3 5 

y 4 0 1 3 

За формулою трапецій обчислити 


4

0

)( dxxf

 . Якщо треба, можна використати лінійну інтерполяцію. 

3. Визначте клас "точка", що складається:  

 з полів: x, y (дійсні) – координати точки на площині екрана; 

 з методів, що забезпечують введення x, y в межах від 0 до 799 для х, та від 0 до 599 для y. 

 Визначте похідний клас, що складається: 

 з поля колір точки, що складається з трьох складових; 

 з методу, що забезпечує введення кожної з складових кольору в межах від 0 до 255; 

Визначте виключення на введення даних, що не відповідають обумовленим межам полів. 

Визначте віртуальну функцію, яка виводить поля об’єктів класів на консоль або   перетворює значення 

полів на рядок. 

Визначте перевантажену операцію (або статичний метод) додавання двох об’єктів, яка визначає 

параметри результуючого об’єкта таким чином: колір – середніми значеннями відповідних кольорів 

доданків; координати – сумами відповідних полів доданків (за умови, якщо результуюча координата 

перевищить відповідну межу, значення координати зменшується на значення цієї межі). 

 
 

Рисунок 1. Зразок екзаменаційного білета 

 

Програму фахових вступних випробувань склали: 

 

д.т.н., професор                            С.О.Лук’яненко  

к.т.н., доцент                                 Ю.В.Сидоренко  

к.т.н.                                              Д.С.Смаковський  

 д.т.н., професор Лук’яненко С.О. 

к.т.н., доцент Сидоренко Ю.В. 

к.т.н., доцент Шаповалова С.І. 

к.т.н. Смаковський Д.С. 

Програму рекомендовано кафедрою автоматизації проектування енергетичних процесів і 

систем 


