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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА

ЗАПИСКА

ДОДАТКОВОГО

ВСТУПНОГО

ВИПРОБУВАННЯ
Програма вступного фахового випробування при вступі на навчання для
здобуття ОКР "Бакалавр" на базі ОКР "Молодший спеціаліст" спеціальності
121 "Інженерія програмного забезпечення" складена на основі освітніх
стандартів "Молодшого спеціаліста" та навчального плану фахової підготовки
за освітньо-професійною програмою «Бакалавр» спеціальності 121 "Інженерія
програмного забезпечення".
У кожному білеті міститься два питання.
Максимальна сума балів – 200. Кожне питання оцінюється у 100 балів.
Рейтинг вступника формується як сума балів набраних на фаховому вступному
випробуванні плюс середній бал диплома молодшого спеціаліста. Зарахування
здійснюється відповідно до Правил прийому до НПУ імені М.П. Драгоманова у
2017 році.
2. КРИТЕРІЇ

ОЦІНЮВАННЯ

ЗНАНЬ

АБІТУРІЄНТА

НА

ФАХОВОМУ

ВСТУПНОМУ ВИПРОБУВАННІ

За шкалою Визначення
Характеристика відповідей абітурієнта
університет
у
Низький Абітурієнт:
100-123
бали
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.

124-149
балів

150-174
балів

175-200
балів

Задовільний 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.
Достатній Абітурієнт:

Високий

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.
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.
Якщо абітурієнт під час вступного випробування з конкурсного предмету
набрав від 100-123 балів, то дана кількість балів вважається не достатньою для
допуску в участі у конкурсному відборі до НПУ імені М. П. Драгоманова.
Оцінювання рівня знань абітурієнтів проводиться кожним із членів
предметної комісії окремо, відповідно до критеріїв оцінювання. Загальний бал
оцінювання рівня знань абітурієнта виводиться за результатами обговорення
членами комісії особистих оцінок відповідей абітурієнтів. Бали (оцінки)
вступного фахового випробування виголошуються головою предметної комісії
усім абітурієнтам, хто приймав участь у випробуванні після закінчення іспиту.

3. ЗМІСТ ПРОГРАМИ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ
Поняття та класифікація типів даних.
Структура програми мовою Паскаль. Призначення розділів.
Константи. Види та типи даних констант.
Оголошення та використання змінних.
Прості типи даних. Дійсні типи даних. Цілі типи даних.
Логічні типи даних. Символьні типи даних.
Структуровані типи даних. Тип даних масив.
Рядковий тип даних.
Тип даних запис.
Алгоритм. Властивості алгоритму. Типові структури алгоритмів.
Реалізація алгоритмів розгалуженої структури мовою Паскаль.
Алгоритми циклічної структури.
Введення та виведення даних.
Алгоритм пошуку екстремальних значень в числовому масиві.
Алгоритми упорядкування одновимірного числового масиву.
Призначення та використання підпрограм.
Порівняльна характеристика функцій та процедур.
Формальні та фактичні параметри.
Створення та використання функцій, процедур.
Порядок створення та використання файлів даних.
Класифікація файлів даних та особливості їх використання.
Відкриття та закриття файлів, підготовка їх до роботи.
Методи доступу до файлів та особливості їх застосування.
Використання послідовного доступу при роботі з файлами.
Використання прямого доступу при роботі з файлами.
Створення та опрацювання типізованих файлів.
Створення та опрацювання текстових файлів.
Тип даних множина.
Призначення та використання динамічних структур даних.
Призначення та використання модулів у програмах користувача.
Програмування з використанням візуальних компонентів. Засоби
налагодження програмного коду: Тип даних Pointer. Поняття вказівника.
Типізовані вказівники.
Виділення та звільнення пам’яті при роботі з вказівниками.
Класифікація динамічних структур даних.
Опис динамічних структур даних.
Основні прийоми роботи з однозв’язним списком.
Основні прийоми роботи з однозв’язним списком-кільцем.
Основні прийоми роботи з двозв’язним списком.
Основні прийоми роботи з двозв’язним списком-кільцем.
Основні прийоми роботи зі стеком.
Основні прийоми роботи з чергою.
Основні характеристики та засоби ІСР Delphi. Етапи створення програмних
засобів в Delphi.

Екранні форми як компоненти Delphi. Основні властивості та події екранних
форм.
Рядкові компоненти Label, Edit, MaskEdit.
Компонент Memo. Створення об’єктів Memo, призначених тільки для читання.
Методи опрацювання текстових файлів. Робота з текстом в компонентах
Memo.
Основні кнопки: кнопки виклику команд, кнопки незалежних опцій, кнопки
залежної фіксації.
Барвисті кнопки: кнопки із зображеннями, компонент SpeedButton.
Групи кнопок. Компоненти Panel, GroupBox, RadioGroup. Компонент UpDown.
Компоненти ListBox, ComboBox. Списки текстових рядків та інших об’єктів.
Використання класів TList, TStringList, TStrings.
Меню, які розкриваються. Головне меню. Меню, які з’являються. Каскадні
меню. Пункти меню. Клавіші швидкого виклику пункту меню. Маркери в
пунктах меню.
Створення панелі інструментів. Створення інформаційного рядка. Компонент
StatusBar. Розбиття на секції. Зміна змісту.
Опрацювання повідомлень клавіатури. Опрацювання повідомлень миші.
Одинарне та подвійне клацання. Зміна вказівника миші.
Поняття об’єктно-орієнтованого програмування, класу, об’єкта.
Поняття об’єкта. Атрибути. Методи. Властивості.
Інкапсуляція в об’єктно-орієнтованому програмуванні.
Успадкування в об’єктно-орієнтованому програмуванні.
Поліморфізм в об’єктно-орієнтованому програмуванні.
Опис класу. Створення та вилучення об’єктів в Delphi.
Поняття класу. Секції класу. Захист даних.
Створення та вилучення об’єктів в Delphi. Конструктори. Деструктори.
Поняття класу. Віртуальність методів класу.
Поняття класу. Перевизначення, та перезавантаження методів.
Тип даних Pointer. Поняття вказівника. Типізовані вказівники.
Виділення та звільнення пам’яті при роботі з вказівниками.
Класифікація динамічних структур даних.
Опис динамічних структур даних.
Основні прийоми роботи з однозв’язним списком.
Основні прийоми роботи з однозв’язним списком-кільцем.
Основні прийоми роботи з двозв’язним списком.
Основні прийоми роботи з двозв’язним списком-кільцем.
Основні прийоми роботи зі стеком.
Основні прийоми роботи з чергою.

4. Орієнтований перелік практичних завдань для проведення вступного
випробування з фахових дисциплін для категорій вступників згідно
правил прийому до НПУ імені М. П. Драгоманова у 2016 році, які
вступають до НПУ імені М. П. Драгоманова на 3-й курс для здобуття
ОКР бакалавра на основі ОКР «молодшого спеціаліста» зі спеціальності
121 «Інженерія програмного забезпечення».
1. Визначити тип даних TDrib, що описує цілу частину, чисельник та
знаменник нескоротного дробового числа. Обчислити результат
арифметичної дії ( + , - , * , / ) над двома значеннями типу TDrib та подати у
вигляді TDrib.
2. Дано файл, у якому кожний рядок містить три числа, відокремлені
пропуском – коефіцієнти квадратного рівняння. Дописати до кожного рядка
файлу результати розв’язування відповідного рівняння та зберегти їх у
новому файлі.
3. Кожний рядок файлу містить два слова: перше слово – англійською мовою,
друге – переклад першого слова українською мовою. Написати програму
для перекладу слова з англійської мови із використанням такого файлу.
4. Дано файл упорядкованих за алфавітом слів (рядків). Вставити нове слово
до набору слів файлу, не порушуючи упорядкованості, та зберегти його у
новому файлі.
5. Написати програму для створення, доповнення та перегляду файлу бази
даних, що містить відомості про книги ( структура запису може мати такі
поля: номер запису, назва книги, прізвище автора, рік видання, кількість
сторінок).
6. Написати програму для обчислення площі многокутника, заданого
координатами вершин. При цьому використати метод трикутників,
написати та використати функцію для обчислення довжини відрізка за
координатами його кінців та функцію для обчислення площі трикутника за
довжинами його сторін.
7. Написати програму для знаходження розв’язків системи двох лінійних
рівнянь з двома невідомими. При цьому використати метод Крамара,
написати та використати процедури: 1)для введення коефіцієнтів рівнянь; 2)
для виведення системи рівнянь на екран; 3) для обчислення потрібного
визначника; 4) для визначення існування та кількості розв’язків системи; 5)
для знаходження єдиного розв’язку.
8. Написати програму для реалізації "Текстового редактора".
9. Завдання. Створити програму, яка функціонуватиме так:
- при завантаженні в центрі екрану виникає вікно, колір фону – блакитний,
заголовок – „Натисни кнопку”;
- у вікні горизонтально розміщено три командних кнопки з написами:
„Ліворуч”, „Прямо”, „Праворуч”;
- під кнопками розміщено компонент Label з написом червоного кольору:
„Натисни кнопку миші”;
- натиснення однієї з кнопок призводить до зміни тексту компонента Label
на „Була натиснута кнопка – Напис кнопки”.

10.Створити програму, яка демонструє процес створення компонента
RadioGroup під час створення форми; назви радіо-кнопок прочитати з
текстового файлу, кожен рядок якого містить напис однієї радіо-кнопки.
Обрання радіо-кнопки призводить до заміни тексту компонента Label
підписом радіо-кнопки. Натиснення кнопки „Вихід” призводить до
закінчення роботи програми.
11.Створити програму, яка демонструє використання компонента UpDown:
- при завантаженні в центрі екрана виникає вікно, в якому розміщено
компонент Label, який містить випадково обрану цифру (визначається
при створенні форми); нижче – кнопка виклику команди з приєднаним до
неї компонентом UpDown, за допомогою якого напис на кнопці
змінюється від 0 до 9; праворуч – барвиста кнопка „Вихід” з відповідним
гліфом;
- якщо текст компонента Label відповідає напису кнопки (цифрі), або
відбулося натиснення кнопки „Вихід, то здійснити закінчення роботи
програми.
12.Створити програму для розв’язання квадратного рівняння.
13.Створити програму для подання числа в різних системах числення в межах
від двійкової до десяткової.
14.Створити програму для демонстрації роботи із комбінованим списком.
15.Створити програму для демонстрації множинного обрання елементів
списку.
16.Інтерфейс: при завантаженні програми виникає вікно із заголовком –
„Обрання елементів списку”; у вікні розміщено: не редагований текст
„Навчальні предмети:”; нижче список типу ListBox (lbText) з множинним
вибором, що містить назви навчальних предметів; під ним – не редагований
текст (lCase) з порожнім вмістом.
17.Функціональність: lCase відображає всі обрані елементи lbText.
18.Створити програму для демонстрації переміщення елементів списку до
іншого списку.
19.Описати клас комплексного числа. Зберегти опис класу в окремому модулі.
Написати програму для демонстрації всіх методів описаного класу.
20.Описати клас одновимірного масиву. Зберегти опис класу в окремому
модулі. Написати програму для демонстрації всіх методів описаного класу.
21.Описати клас валюти. Зберегти опис класу в окремому модулі. Написати
програму для демонстрації всіх методів описаного класу.
22.Описати клас фруктів. Зберегти опис класу в окремому модулі. Написати
програму для демонстрації всіх методів описаного класу.
23.Описати клас телевізорів. Зберегти опис класу в окремому модулі. Написати
програму для демонстрації всіх методів описаного класу.
24.Описати клас точки на площині. Зберегти опис класу в окремому модулі.
Написати програму для демонстрації всіх методів описаного класу.
25.Описати клас заняття. Зберегти опис класу в окремому модулі. Написати
програму для демонстрації всіх методів описаного класу.
26.Описати клас книги. Зберегти опис класу в окремому модулі. Написати
програму для демонстрації всіх методів описаного класу.

27.Описати клас відрізка на площині. Зберегти опис класу в окремому модулі.
Написати програму для демонстрації всіх методів описаного класу.
28.Описати клас трикутників на площині. Зберегти опис класу в окремому
модулі. Написати програму для демонстрації всіх методів описаного класу.
29.Написати програму для впорядкування рядків текстового файлу за
алфавітним порядком. Для тимчасового зберігання рядків використати
потрібні динамічні структури даних.
30.Написати програму для демонстрації основних дій з однозв’язним списком
31.Написати програму для демонстрації основних дій з двозв’язним спискомкільцем
32.Написати програму для моделювання динамічного одновимірного масиву
33.Написати програму для моделювання динамічної множини.
34.Написати програму для демонстрації основних дій з чергою.
35.Написати програму для упорядкування послідовності цілих чисел за
зростанням, використовуючи чергу.
36.Написати програму для моделювання процесу з’єднання двох черг в одну.
37.Написати програму для моделювання поділу черги на дві за певною
ознакою.
38.Написати програму для демонстрації основних дій зі стеком.
39.Написати програму для запису введеного в десятковій системі числення
натурального числа в системі числення за основою. Для збереження цифр
шуканого числа використати стек.
40.Написати програму для упорядкування послідовності цілих чисел за
зростанням, використовуючи два стеки.
41.Написати програму для з’ясування, чи введений текст читається однаково
зліва направо і справа наліво. Використати потрібну динамічну структуру
даних.
5. Для пільгових категорій осіб, яким надано право складати вступні
випробування (особи, що потребують особливих умов складання
випробувань) в НПУ імені М. П. Драгоманова за рішенням Приймальної
комісії створюються особливі умови для проходження вступних
випробувань.
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