2
ВСТУП
Програма додаткового вступного випробування на навчання за
освітньо-професійною програмою підготовки Магістра за спеціальністю 122
«Комп’ютерні науки та інформаційні технології» (далі — Програма)
призначена для отримання досвіду самостійної роботи абітурієнта з
підготовки до екзамену.
Мета додаткового вступного випробування – виявити достатність
початкового рівня вступника в області обраної для вступу спеціалізації
«Інформаційні системи та технології проектування» або «Системне
проектування сервісів».
Метою програми додаткового вступного випробування є формування у
вступників здатності ознайомитися із предметними питаннями курсів
навчальних дисциплін, що включені в екзаменаційні білети; опрацювати
підручники, навчальні посібники та інші інформаційно-літературні джерела
предметної області знання; осмислено упорядочити і систематизувати
засвоєні теоретичні знання і практичні навички; мотивовано виконати роботу
на екзамені, продемонструвавши певний рівень засвоєння навчальних
дисциплін в результаті навчання.
Перелік навчальних дисциплін цієї Програми складають такі:
 «Алгоритмізація та програмування» належить до циклу дисциплін
базової підготовки;
 «Чисельні методи» належить до циклу дисциплін природничо-наукової
підготовки згідно навчального плану підготовки Бакалавра спеціальності
6.050101 Комп’ютерні науки.
Вступний екзамен проводиться дві академічні години без перерви (90
хвилин) методом одержання екзаменаційного білету—повернення письмової
роботи. Завданням на екзамені є розв’язання завдань екзаменаційного білету.
Екзаменаційний білет містить два завдання. Диференціаціїї робочого часу,
відведеного на виконання кожного завдання, немає. Фіксується час початку і
закінчення роботи.

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ, ЩО ВИНОСИТЬСЯ НА
ФАХОВЕ ВИПРОБУВАННЯ
1 Алгоритмізація та програмування
Студенти мають володіти програмним інструментальним забезпеченням
вищого рівня, за допомогою якого можливо розробляти компактні та
ефективні прикладні програми. Цим, по перше, і пояснюється вибір мов
програмування С та С++ для розробки таких програм. Студент має володіти
основними прийомами програмування з урахуванням сучасних тенденцій
розвитку цієї галузі, має уміти розв’язувати за допомогою персональних
комп’ютерів реальні науково-технічні завдання різної складності. На іспит
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виносяться розділи:
1. Основи алгоритмізації обчислювальних процесів.
2. Процедурно-орієнтоване програмування. Алгоритмічна мова Сі.
3. Вступ до об’єктно-орієнтованого програмування. Алгоритмічна мова
Сі++.
Список літератури [1—9]

2 Чисельні методи
Студенти демонструють знання Чисельних методів
розв’язку
проблемних задач, описуваних довільними нелінійними диференціальноалгебраїчними рівняннями великої розмірності, для яких в даний час не
існують аналітичні рішення. Освоївши такі методи, майбутній фахівець
набуває здібностей до системного аналізу через математичне моделювання
найскладніших задач сучасної науки і техніки.Вивчення чисельних методів
стимулює переосмислення і більш глибоке розуміння математики в цілому,
оскільки однією із задач чисельних методів є зведення прийомів вищої
математики до базису простих арифметичних операцій.
На іспит виносяться три основні теми:
1. системи лінійних рівнянь;
2. нелінійні рівняння;
3. диференціальні рівняння.
Список літератури [10—21]

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Користування допоміжним матеріалом на екзамені
— Не дозволяється

Критерії оцінювання (за системою ECTS, стобальна шкала)
Розв’язання кожної задачі оцінюється за такими критеріями:
95-100
85—94

—
—

75—84

—

65—74

—

задачу розв’язано повністю, вірно
задачу розв’язано вірно, вдповідь правильна, але наявними
є один-два недоліки (наявними є деякі методичні помилки,
порушено послідовність викладок тощо)
задачу розв’язано вірно, але відповідь неправильна
(наявними є арифметичні помилки)
задачу розв’язано неповністю, але намічено правильний хід
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60—64

—

менше 60 —

розв’язування
задачу не розв’язано, але наведено формули або
твердження, що можуть бути використані при розв’язуванні
задачі
задачу не розв’язано

Результат роботи обчислюється як середнє арифметичне оцінок, що їх
отримано за кожну задачу і заокруглюється до цілих.

Приклад типового завдання додаткового вступного випробування
Білет № 0
0.1 Алгоритмізація та програмування
Що буде надруковано ?
//include <stdio.h>
//include<conio.h.
Void f1(void)
{
Static counter = 0;
Counter++;
Print(“\nПрінт%d”,counter);
}
Int main(void)
{
Clrscr();
Auto counter=3;
F1();
F1();
Return 0;
}

Розв’язок
В основній функції main() об’являється і ініціалізується автоматична
локальна змінна counter.
В функції f1() об’являється і ініціалізується локальна змінна counter з
типом Static.
Зміна типу Static зберігає свої значення на виході функції, при цьому
ініціалізація зміни counter виконується тільки один раз при компіляції
функції f1(). Згідно з цим другий виклик функції f1() призведе до збільшення
на 1 зміни counter. Тобто буде надруковано Прінт 1 і Прінт 2.
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Відповідь
Прінт 1
Прінт 2
0.2 Чисельні методи
Виконати LU-розклад матриці:
|2 3 1|
|2 4 3|
|2 4 4|
Розв’язок
U(1,1) = A(1,1) = 2.0000
U(1,2) = A(1,2) = 3.0000
U(1,3) = A(1,3) = 1.0000
L(2,1) = ( A(2,1) ) / U(1,1) = 1.0000
L(3,1) = ( A(3,1) ) / U(1,1) = 1.0000
U(2,2) = A(2,2) - L(2,1)*U(1,2) = 1.0000
U(2,3) = A(2,3) - L(2,1)*U(1,3) = 2.0000
L(3,2) = ( A(3,2) - L(3,1)*U(1,2) ) / U(2,2) = 1.0000
U(3,3) = A(3,3) - L(3,1)*U(1,3) - L(3,2)*U(2,3) = 1.0000
Відповідь:
U:
|2 3 1|
|0 1 2|
|0 0 1|
L:
|1 0 0|
|1 1 0|
| 1 1 1|
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