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АНОТАЦІЯ 
 
 
Додаткове фахове випробування для вступу на навчання для здобуття 

освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 151 «Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані технології» проводиться для вступників, що 
вступають на навчання на базі ОКР «Молодший спеціаліст» здобутого в іншій 
галузі знань.  

Проведення додаткового фахового випробування має такі цілі:  
- виявити достатність початкового рівня вступника в галузі обраної для 

вступу спеціальності;  
- забезпечити рівні можливості випускникам коледжів;  
- перевірити рівень теоретичних знань та професійних навичок 

вступників, вміння використовувати їх при вирішенні конкретних професійних 
завдань.  

Додаткове фахове вступне випробування зі спеціальності проводиться у 
формі співбесіди.  

Додаткове фахове вступне випробування охоплює нормативні дисципліни 
з циклу професійної підготовки студентів: 

1. Комп'ютерна техніка та організація обчислювальних робіт; 
2. Основи програмування; 
Під час підготовки до випробування необхідно звернути увагу на те, що 

абітурієнт повинен: 
знати: апаратуру комп’ютера та призначення його складових; засоби 

комп'ютерної техніки; сучаснi технiчнi засоби взаємодії з ЕОМ; основи 
алгоритмiзації прикладних задач; методи розробки алгоритмiв i складання 
програм на сучасних мовах програмування; синтаксис і семантику мови 
програмування C; прийоми розробки програм на основі мови програмування C; 
методику розробки програм при розв’язуванні прикладних задач за 
спеціальністю; прикладне програмне забезпечення; методи вiдладки i 
розв'язування задач на ЕОМ в рiзних режимах і операційних системах. 

вмiти: працювати з сучасними технічними засобами взаємодії з ЕОМ; 
проектувати компоненти програмного забезпечення; будувати алгоритми 
різних типів; створювати програми на сучасних мовах програмування на основі 
раніше розроблених алгоритмів; здійснювати відладку програм у різних 
режимах роботи ЕОМ; проводити тестування розроблених програм; 
організовувати обчислювальні роботи із застосуванням можливостей 
операційної системи; керувати роботою периферійних пристроїв. 

Організація додаткового  вступного випробовування здійснюється 
відповідно до Правил прийому Тернопільського національного технічного 
університету імені Івана Пулюя у 2018 році та Положення про приймальну 
комісію ТНТУ. 

 



ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 
 

1. КОМП'ЮТЕРНА ТЕХНІКА ТА  
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ РОБІТ 

 
Тема № 1. Історія розвитку обчислювальної техніки. Загальні принципи. 
Основні етапи розвитку обчислювальної техніки. Покоління персональних 
комп’ютерів.  
 
Тема № 2. Будова системного блоку ПК. Центральний процесор. Системний 
блок. Компоненти системного блоку. Блок живлення. Призначення 
центрального процесора, будова, характеристики, види ЦП. 
 
Тема №3. Системна плата. Призначення, будова та форм-фактори системних 
плат. Шини. Інтегровані контролери. 
 
Тема №4. Пам’ять. Оперативна пам’ять. Визначення. Призначення. Основні 
типи мікросхем. 
 
Тема № 5. Носії інформації. Магнітооптичні нагромаджувачі. CD-R, CD-RW, 
DVD диски. 
 
Тема № 6. Накопичувачі на жорстких магнітних дисках. Будова, 
характеристики, види і призначення ЖМД. 
 
Тема № 7. Периферійне обладнання ПК. Клавіатури, миші та трекболи, 
джойстики, сканери, принтери, модеми, фото і відеокамери. 
 
Тема №8. Об’єкти Windows. Операції над ними. Створення папок, 
документів та ярликів. Операції над ними (перенесення, копіювання, знищення, 
відновлення, швидкий перегляд). 
 
Тема № 9. Огляд програм пакету Microsoft Office Professional. Призначення 
основних програм пакету. Коротка характеристика та основи роботи у 
програмах пакету. 
 
Тема №10. Основи роботи у середовищі табличного процесора MS Excel. 
Основні принципи роботи в програмі Excel. Робота з формулами. 
Форматування комірок. 
 
Тема №11. Етапи розв'язування задач на ЕОМ. Алгоритми найпростіших 
обчислювальних процесів. Лінійний обчислювальний процес. Розгалужений 
обчислювальний процес. Циклічний обчислювальний процес. Алгоритм 
табулювання функції. Обчислення суми і добутку 
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2. ОСНОВИ ПРОГРАМУВАННЯ 
 

Тема 1. Мова структурного програмування С. Загальна структура програми. 
Константи. Числа і змінні, види операцій над ними. Описи змінних. 
 
Тема 2. Основні види операторів в С. Оператори присвоєння, вводу-виводу. 
Форматування виводу. Складений оператор. Умовний оператор. 
Програмування алгоритмів розгалуженої структури. Оператор вибору. 
 
Тема 3. Реалізація алгоритмів циклічної структури. Оператори циклу типу 
перерахунку, з передумовою, з післяумовою. Приклади фрагментів простих 
програм, що використовують ці оператори. 
 
Тема 4. Описи індексних змінних в С. Різні види задання масивів. Організація 
вводу-виводу індексних змінних. 
 
Тема 5. Підпрограми в С. Описи процедур та функцій. Оператор 
процедури. Параметри підпрограм 
 



Тема 6. Символьні величини в С. Стрічки, стандартні функції роботи з 
символьними величинами. 
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ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 
 
1. Основні етапи розвитку обчислювальної техніки.  
2. Класифікація та покоління ЕОМ. 
3. Склад i будова ПЕОМ, призначення основних блоків та їх характеристики. 
4. Принципи функціонування ЕОМ. 
5. Системний блок. Компоненти системного блоку. Блок живлення.  
6. Призначення центрального процесора,будова, характеристики, види. 
7. Призначення, будова та форм-фактори системних плат. Шини. Інтегровані 

контролери. 
8. Пам’ять обчислювальних систем.  
9. Оперативна пам’ять. Основні типи мікросхем. 
10. Накопичувачі на жорстких магнітних дисках.Будова, характеристики, види 

і призначення. 
11. Оптичні нагромаджувачі. CD-R, CD-RW, DVD диски. 
12. Периферійне обладнання ПК. Клавіатури, миші та трекболи, джойстики, 

сканери, принтери, відеокамери. 
13. Основні принципи роботи операційної системи Windows. 
14. Об’єкти Windows. Операції над ними. 
15. Створення папок, документів та ярликів. Операції над ними (перенесення, 

копіювання,знищення,відновлення,швидкий перегляд). 
16. Огляд програм пакету Microsoft Office Professional. 
17. Основи роботи у середовищі текстового процесора MS Word. 
18. Основи роботи у середовищі табличного процесора MS Excel. 
19. Схема розв'язування задач. Етапи пiдготовки задач для розв'язування на 

ЕОМ. 
20. Еволюція мов програмування. 
21. Схеми алгоритмiв i програм. Символи-блоки схем алгоритмiв i правила 

побудови блок-схем. 
22. Рiзновидностi структур алгоритмiв. Органiзацiя алгоритмiв лiнiйної i 

розгалуженої структури. 
23. Рiзновидностi структур алгоритмiв. Обчислення суми і добутку. 
24. Рiзновидностi структур алгоритмiв. Алгоритм табулювання функції. 
25. Рiзновидностi структур алгоритмів. Алгоритми опрацювання масивів. 
26. Структура програми на мові Сі. 
27. Оголошення величин на мові Сі. 
28. Запис арифметичних виразів на мові Сі. 
29. Основні арифметичні функції, їх застосування у програмі на мові Сі. 
30. Логічні операції на мові С. Таблиця істинності.  
31. Запис логічних виразів на мові Сі. Інтерпретація логічних величин. 
32. Операцій автоматичного збільшення та зменшення на мові Сі. 
33. Операція присвоєння та її різновидності на мові Сі. 
34. Умовний вираз (операція ? ) на мові Сі. 
35. Вираз послідовного обчислення (операція , ) на мові Сі. 
36. Поняття про оператор на мові Сі. Структура оператора та його основні 

види. 
37. Умовний оператор if на мові Сі. 



38. Оператор – перемикач switch на мові Сі. 
39. Оператор циклу for на мові Сі. 
40. Оператор циклу while на мові Сі. 
41. Оператор циклу do...while на мові Сі. 
42. Оператори return, break, continue на мові Сі. 
43. Оператор переходу goto на мові Сі. 
44. Поняття функції на мові Сі, її опис та структура. 
45. Звернення до функції на мові Сі. 
46. Поняття та робота з масивами на мові Сі. 
47. Операції вводу даних на мові Сі. 
48. Операції виводу інформації на мові Сі. 
49. Поняття про списки enum на мові Сі. 
50. Поняття про символи і стрічки на мові Сі. Оголошення та надання 

початкового значення. 
 



КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 
 
При оцінюванні знань за основу слід брати повноту і правильність 

відповідей. Загальна оцінка визначається як середня виважена з оцінок 
відповідей на усі запитання. 

 
Висновок Характеристика відповіді 

Рекомендо
вано 

Абітурієнт: 
 досконало володіє теоретичним навчальним матеріалом у розрізі 
всього комплексу дисциплін спеціальності для ґрунтовної відповіді на 
поставлені питання; 
 глибоко і повно оволодів понятійним апаратом, вільно та 
аргументовано висловлює власні думки;  
демонструє культуру спеціальної мови і використовує сучасну 
термінологію, цілісно, системно, у логічній послідовності дає відповідь 
на поставлені запитання. 

Рекомендо
вано 

Абітурієнт: 
 володіє теоретичним навчальним матеріалом у розрізі всього 
комплексу дисциплін спеціальності для відповіді на поставлені 
питання; 
 здатний застосовувати вивчений матеріал на рівні стандартних 
ситуацій; наводити окремі власні приклади на підтвердження певних 
тверджень; 
 грамотно викладає відповідь, але зміст і форма відповіді мають 
окремі неточності, припускає 2-3 непринципові помилки, які вміє 
виправити, добираючи при цьому аргументи для підтвердження певних 
дій. 

Рекомендо
вано 

Абітурієнт: 
 частково володіє навчальним матеріалом, здатний логічно відтворити 
значну його частину; 
 виявляє знання і розуміння основних положень навчального 
матеріалу, але викладає його неповно, непослідовно, припускається 
неточностей у визначення понять, у застосуванні знань для вирішення 
практичних задач, не вміє доказово обґрунтувати свої думки; 
завдання виконує, але припускає методологічні помилки. 

Не 
рекомендо

вано 

Абітурієнт: 
 має розрізнені безсистемні знання; 
 володіє матеріалом на елементарному рівні засвоєння, викладає його 
безладно, уривчастими реченнями; 
 припускає помилки у визначенні термінів, які приводять до 
викривленні їх змісту; 
 припускає принципові помилки при вирішенні типових ситуацій, не 
правильно виконує необхідні розрахунки; 
 не відповідає (або дає неповні, неправильні відповіді) на основні та 
додаткові питання. 

 
Як результат оцінювання фахова атестаційна комісія надає/не надає 

рекомендацію до участі в конкурсі відповідно проставивши 
РЕКОМЕНДОВАНО/НЕ РЕКОМЕНДОВАНО. 


