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ПРОГРАМА 

фахового вступного випробування для прийому на навчання  

за освітньо-професійною програмою підготовки магістра 

зі спеціальності 123 ”Комп’ютерна інженерія”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівне 



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Фахове вступне випробування за спеціальністю 123 ”Комп’ютерна 

інженерія” проводиться з метою оцінки рівня професійних знань 

випускників-бакалаврів, передбачених освітньо-кваліфікаційною 

характеристикою. 

Програму фахового вступного випробування складають матеріали із 

дисциплін:  

1. Комп‘ютерна електроніка. 

2. Програмування. 

3. Комп‘ютерна логіка. 

4. Архітектура комп‘ютера.  

5. Комп‘ютерна схемотехніка. 

6.  Комп‘ютерні мережі. 

7.  Організація баз даних.  

8.  Захист інформації в комп‘ютерних системах. 

9.  Інженерія програмного забезпечення.  

10.  Комп‘ютерна графіка. 

11.  Операційні системи.  

 

 

 

2. ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО 

ВИПРОБУВАННЯ 

2.1. Організація фахового вступного випробовування здійснюється 

відповідно до Положення про приймальну комісію Національного університету 

водного господарства та природокористування. 

2.2. Фахове вступне випробування проводиться в письмовій формі або з 

використанням комп’ютерної техніки і складається із 45-ти тестових завдань 

першого рівня складності та 2-ох тестових завдань другого рівня складності,  

кожне з яких  містить п’ять варіантів відповіді.  

2.3. Порядок нарахування балів при проходженні тестування за завдання 

першого рівня складності: 

Структура тестового 

завдання 
Умови нарахування (2 бали) 

1. Питання 

a) 100% вірна; 

b) 0% невірна; 

c) 0% невірна; 

d) 0% невірна; 

e) 0% невірна. 

Питання містить лише одну вірну відповідь, 

при виборі якої нараховується 2 бали. 



1. Питання 

a) 50% вірна; 

b) 50% вірна; 

c) 0 невірна; 

d) 0  невірна; 

e) 0 невірна; 

Питання містить дві правильні відповіді, при 

виборі яких відповідь вважається повною і 

нараховується 2 бали. 

При виборі лише одного варіанту правильної 

відповіді -  нараховується 1 бал. 

1. Питання 

a) 33,33333% вірна; 

b) 33,33333% вірна; 

c) 33,33333% вірна; 

d) 0 невірна; 

e) 0 невірна. 

Питання містить три правильних варіанти 

відповіді, при виборі яких відповідь вважається 

повною і нараховується 2 бали. 

При виборі одного або двох лише 

правильних варіантів відповідей, відповідь 

вважається частково вірною і нараховується 

0,67 бала за кожен правильний варіант відповіді 

1. Питання 

a) 25% вірна; 

b) 25% вірна; 

c) 25% вірна; 

d) 25% вірна; 

e) 0% невірна. 

Питання містить чотири правильні варіанти 

відповіді, при виборі яких відповідь вважається 

повною і нараховується 2 бали. 

При виборі одного, двох або трьох лише 

правильних варіантів відповідей, відповідь 

вважається частково вірною і нараховується 0,5 

балів за кожен правильний варіант відповіді. 

 

2.4. Завдання другого рівня складності оцінюються в 5 балів кожне і 

містять одну правильну відповідь. У разі відсутності розв’язку, але вірно 

відміченого правильного варіанту відповіді, завдання оцінюється в  2 бали. 

2.5. Якщо в питані вступник відмітив більше варіантів відповідей, ніж 

передбачено питанням, то питання оцінюється в 0 балів. 

2.6. Час проведення вступного фахового випробування складає до трьох  

астрономічних годин. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ТЕМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ, ЯКИЙ ВИНОСИТЬСЯ НА 

ФАХОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБОВУВАННЯ 

 
1. Комп'ютерна електроніка   

Основні принципи і визначення комп’ютерної електроніки. 

Напівпровідникові діоди – основні параметри та характеристики. Діод Шоткі, 

варикап, тиристор, стабілітрон, тунельний діод. Транзистори – основні 

параметри та характеристики. Параметри біполярних транзисторів. Вхідні, 

прохідні та вихідні характеристики біполярного транзистора. Основні схеми 

включення біполярного транзистора. Операційні підсилювачі – загальна 

характеристика. Основні параметри та характеристики операційних 

підсилювачів. Основні схеми включення операційного підсилювача. 

RS та RSC тригери (принцип дії, перемикальна таблиця, рівняння 

перемикання, умовне позначення). Генератори гармонічних коливань – основні 

відомості та визначення, класифікація. 

2. Програмування 

Алгоритми та основні стадії розробки програм; властивості та 

еквівалентність алгоритмів; оцінка складності алгоритму; комбінаторні 

алгоритми; породження елементарних комбінаторних співвідношень. Елементи 

мови Паскаль: типи даних, масиви, множини, файли, структури; типізовані 

константи; покажчики. 

Програмування мовою Паскаль. Оператори мови Паскаль; процедури в 

мові Паскаль. Засоби графіки в мові Паскаль.. Стандартні процедури і функції 

керування виглядом екрану. Концепція стека. Вкладені оператори. 

Застосування стека. Черги та операції над ними. Список як динамічна структура 

даних. Зв’язані списки та операції над ними. Циклічні списки та двонаправлені 

списки. 

Елементи мови С. Перерахування, масиви, об’єднання, структури даних в 

С. Покажчики та операції над ними. Файлові типи даних. Динамічний розподіл 

пам’яті. Функції та макроси в мові С. Робота з символьними даними. Функції 

роботи над рядками. Засоби мови С для графічного виведення інформації.  

Класифікація алгоритмів сортування. Порівняльний аналіз алгоритмів. 

Сортування прямим вибором. Бульбашкове сортування. Сортування Шелла. 

Аналіз алгоритму. Рекурсивний варіант бектрекінгу в задачі вичерпного 

пошуку. Задача оптимального вибору. Розширена задача про суму. Метод гілок 

і границь для задачі комівояжера. 

3. Комп'ютерна логіка  

Системи числення. Поняття про позиційні, непозиційні системи 

числення. Способи переведення чисел з однієї системи числення в іншу. 

Поняття машинного слова. Форми представлення чисел з фіксованою і 

плаваючою крапкою в ЕОМ. Поняття про прямий, зворотний і додатковий код. 



Арифметичні операції додавання і віднімання двійкових чисел. Код Грея та 

алфавітно-цифрові коди. Правила переходу від двійкового коду до коду Грея і 

навпаки. Основи теорії перемикальних функцій. Основні логічні операції. 

Елементарні функції алгебри логіки.  Задання функцій алгебри логіки 

таблицями  

4. Архітектура комп’ютера  

Класифікація типів архітектур ЕОМ. Архітектура фон-Неймана. 

Гарвардська архітектура. Покоління ЕОМ. Поняття шинної архітектури. Шина 

даних, шина адреси, шина керування. Еволюція шинної архітектури. 

Мікропроцесор та його архітектура. Класифікація архітектур мікропроцесорів. 

Призначення компонентів мікропроцесора. Програмна модель базового 8-

розрядного мікропроцесора. Формати команд. Основні поняття і параметри 

мікропроцесорів. Архітектура 16-розрядного мікропроцесора. Способи 

адресації пам’яті. Структура мікропроцесорної системи. Прямий доступ до 

пам’яті. Підсистема переривань ПЕОМ.   

5. Комп’ютерна схемотехніка 

Комбінаційні пристрої. Дешифратори: загальна характеристика та 

класифікація дешифраторів. Лінійні, пірамідальні і прямокутні дешифратори. 

Багатоступеневі дешифратори. Каскадування дешифраторів. 

Шифратори: загальна характеристика та особливості побудови. 

Пріоритетний шифратор клавіатури. Каскадування шифраторів. 

Мультиплексори і демультиплексори. Побудова та  функціонування 

мультиплексорів і демультиплексорів. Каскадування мультиплесорних та 

демультиплексорних структур. 

Послідовнісна логіка. Класифікація тригерних структур. Система вхідних 

і вихідних сигналів в тригерах. Основні типи тригерів: RS-, JK-, D-, Т-типів: 

побудова та особливості функціонування. 

Використання тригерів різного типу для поділу частот. Способи 

синхронізації тригерних структур: статична та динамічна синхронізації. 

Синхронізатор на базі D-тригера. Поняття про багатоступеневі тригерні 

структури. Двоступеневі тригери "master-slave" (MS). 

Загальна характеристика та класифікації регістрів. Однофазний та 

двофазний способи запису інформації. Особливості запису та  зчитування 

інформації в регістрах. Реалізація мікрооперацій зсуву на регістрах. 

Загальна характеристика та класифікації лічильників. Двійкові, 

підсумовуючі, віднімаючі та реверсивні лічильники: побудова, 

функціонування і можливості застосування. 

Запам’ятовуючі пристрої. Оперативна пам'ять – класифікація, параметри 

та характеристики. Адресний та послідовний способи доступу до даних. 

 



6. Комп'ютерні мережі  

Типи мереж (однорангова, клієнт/сервер, LAN, WAN). Стандарти 

створення мереж. Мережні протоколи. Поняття сервера, проксі-сервера. 

Комп’ютерна мережа з виділеним сервером. Безпровідні мережі та способи 

передачі даних у них. Фізичні компоненти мережі. Види мережевих кабелів. 

Обладнання локальної мережі (комутатор, міст, маршрутизатор). IP-адресайія. 

Служба доменних імен. Архітектура локальної мережі. Топологія мережі. 

Мережні пристрої. З’єднання з Internet. Рівні моделі OSI. 

7. Організація баз даних  

Загальна характеристика СКБД Access. Реляційна модель даних.  

Етапи роботи з базою даних (побудова моделі даних, визначення 

структури БД, конструювання таблиць, створення схеми зв’язків, введення 

даних у таблиці, ведення БД).  

Створення баз даних. Створення таблиць БД. Етапи та режими створення 

таблиць. Робота з таблицями. Створення схеми даних. Запити та їх 

застосування. Типи запитів. Режими створення запитів. Багатотабличні запити. 

Конструювання форм і робота з ними. Конструювання звітів. Розділи звіту. 

Розрахунок підсумкових даних. 

8. Захист інформації в комп‘ютерних системах 

  Концепція захисту інформації та інформаційних технологій. Категорії 

комп’ютерної безпеки. Огляд найбільш розпоширених методів комп’ютерного 

проникнення («злому»).  

Основні методи захисту ПЗ. Руйнуючі програмні засоби. Програми з 

потенційно шкідливим впливом та їх властивості. Основні класи руйнуючих 

програм.  

 Захист баз даних та операційних систем. Захист компонентів 

операційної системи. Захист баз даних  

Організація захисту інформації в мережах. Основні типи засобів 

забезпечення інформаційної безпеки в розподілених обчислювальних 

середовищах та мережах.  

Антивірусні програми та засоби комп’ютерної безпеки. Механізми та 

засоби захисту від шкідливих та небезпечних програм.  

Основи технології міжмережних екранів (МЕ). Визначення МЕ та 

засоби їх реалізації.  

Криптографічні методи захисту інформації. Стеганографія. Основні 

види сучасних криптоалгоритмів і шифрів. Проблеми реалізації методів 

криптографічного захисту ПК,  серверів, мереж.  

 



9. Інженерія програмного забезпечення 

Історія розвитку програмної інженерії. Поняття програмного 

забезпечення (ПЗ). Професійні та етичні вимоги до фахівців з програмної 

інженерії. Ядро знань з програмної інженерії (Body Knowledge – SWEBOK). 

Поняття життєвого циклу ПЗ. Моделі ЖЦ (послідовні, ітераційні). Переваги та 

ризики використання моделей ЖЦ. Процеси програмної інженерії (ПІ): основні, 

допоміжні, організаційні та їхня характеристика. Міжнародні та національні 

стандарти розробки складних програмних продуктів. Моделі та методології 

розробки ПЗ (RUP, MSF, ХР, Scrum, RAD). Аналіз, верифікація та валідація 

вимог до ПЗ. Функціональні та нефункціональні вимоги, властивості вимог. 

Специфікація вимог до програмного забезпечення. Поняття архітектури ПЗ, 

типи архітектур. Вибір базової архітектури ПЗ для проекту. Стандарти опису 

архітектури. Проектування інтерфейсу користувача. Загальні принципи 

побудови. Методології моделювання SADT, IDEF, DFD, ELM, OOAD.  

Мова  моделювання UML. Недоліки й переваги UML. Інформаційне та 

поведінкове моделювання ПЗ.  Структурно-функціональне моделювання ПЗ. 

CASE-засоби автоматизації моделювання програмного забезпечення 

(Design/IDEF, BPwin, Erwin, Oracle Designer/2000). Поняття якості ПЗ. Моделі, 

метрики, стандарти якості. Процеси верифікації, валідації та тестування ПЗ. 

Види і рівні тестування. Поняття відмови, дефекту. Методи та стандарти 

тестування. Автоматизоване і "ручне" тестування програмного забезпеечння. 

Процес супроводу ПЗ. 

 

10. Комп'ютерна графіка  

Види комп’ютерної графіки. Растрова, векторна та фрактальна графіка. 

Переваги та недоліки. 3D-графіка. Особливості наукової, інженерної, 

поліграфічної, Web-графіки. Анімація. Використання графічних механізмів 

(engine) в ігрових програмах. Апаратне та програмне забезпечення графіки. 

Колірні моделі. Растрова графіка. Растрові алгоритми. 

Колір та довжини хвиль різних кольорів. Реакція ока на три складові 

світла. Фізіологія кольору. Досліди Ньютона, Максвелла, Юнга. Математична 

теорія Грассмана про вимірність колірного простору. Типи колірних моделей: 

адитивні, субтрактивні, перцепційні. Колірні моделі RGB, CMYK, HSB, HSV, 

HSL, CIE XYZ, Lab. Залежність між різними колірними моделями.  

Роздільна здатність растрової графіки. Оцінка роздільної здатності 

растра. Лінеатура. Динамічний діапазон. Особливості роботи растрових 

пристроїв. Растрові алгоритми. Алгоритми креслення відрізків. Побудова кіл, 

еліпсів.   

Тривимірна графіка. Геометричні та негеометричні властивості 

об’єктів. Фізичні властивості матеріалів: колір (color), прозорість (transparency), 

глянцевість (shininess), коефіцієнт зламу (refractive index), дзеркальне відбиття 

(specular reflection), розсіяне освітлення (diffuse lighting). Типи просторів: 

світовий простір, простір об’єкту, видовий простір, екранний простір.  



 

11. Операційні системи 

Операційні системи. Поняття операційної системи. Призначення і основні 

функції операційних систем. Класифікація операційних систем. 

Багатокористувацька система. Багатозадачна операційна система. Забезпечення 

взаємодії з користувачем.  

Операційні системи сімействаMicrosoftWindows.Основні компоненти 

(ядро, командний процесор, драйвери, сервісні утиліти). Файлові системи 

FAT16, FAT32 та NTFS.Поняття файла. Ім'я та розширення імені файла. 

Каталоги й підкаталоги файлів. Шлях до файла. Атрибути файла.Інтерфейс 

командного рядка, основні команди. Графічний інтерфейс користувача.Правила 

безпечної роботи у середовищі ОС. Поняття про комп'ютерні віруси. 

Класифікація вірусів. Антивірусні програми. 

Операційні системи сімейства GNULinux. Основні відмінності від 

сімейства Microsoft Windows.  Процес. Життєвий цикл. Організація файлів. 

Інтерфейс командного рядка, основні команди. Графічний інтерфейс. 
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5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

Фахове вступне випробування для вступників ступеня магістр на основі 

ступеня бакалавра (ОКР спеціаліста, ступеня магістра) проводиться у 

письмовій формі або з використанням комп’ютерної техніки. 

Бал фахового вступного випробування визначається як сума балів, 

одержаних за вирішення 47-ми тестів. Питання першого рівня складності  

оцінюються від 0 до 2-ох балів, питання другого рівня складності оцінюються 

від 0 до 5-ти балів. Детальний опис нарахування балів приведений в розділі 2 

цієї програми.  

Оцінка за виконання фахового вступного випробування з за шкалою від 

100 до 200 балів  визначається за формулою  

N = n +100, 

де n – бал фахового вступного випробування;  

Вступник допускається до участі у конкурсі, якщо оцінка за виконання 

фахового вступного випробування складає не менше 110 за шкалою від 100 до 

200 балів. 
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