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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання для 

здобуття ступеня бакалавра (за скороченим терміном) на основі здобутого 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на спеціальність  

125 “Кібербезпека” (далі – Програма) є нормативним документом Луцького 

національного технічного університету. 

Програму розроблено професорсько-викладацьким складом кафедри 

комп’ютерної інженерії та кібербезпеки факультету комп’ютерних наук та 

інформаційних технологій на основі інтегрованих навчальних планів 

підготовки молодших спеціалістів у структурних підрозділах Луцького НТУ. 

Програму розроблено з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і 

науки України.  

Вступні випробування проводяться за основними дисциплінами 

навчального плану підготовки абітурієнтів на базі здобутого освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» – структура даних та алгоритми, 

програмування мовою С++, операційні системи, комп’ютерні системи. 

Програма визначає перелік питань, обсяг, складові та технологію 

оцінювання знань абітурієнтів під час вступу на навчання освітній ступінь 

«бакалавр» за спеціальністю 125 “Кібербезпека”. 

Мета фахових випробувань – перевірка теоретичної та практичної 

підготовки абітурієнтів на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня 

«молодший спеціаліст» і відбору абітурієнтів для навчання на здобуття 

освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 125 “Кібербезпека”. 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«СТРУКТУРИ ДАНИХ ТА АЛГОРИТМИ» 

 

1. Означення та класифікація алгоритмів та структур. Означення 

алгоритму. Види алгоритмів. Способи представлення алгоритмів. Поняття про 

структури даних. Класифікація структур даних. 

2. Лінійні та розгалужені алгоритми. Поняття лінійного алгоритму. 

Представлення лінійних алгоритмів. Поняття розгалуженого алгоритму. 

Графічне зображення алгоритмів. Приклади лінійного та розгалуженого 

алгоритмів. Складання блок-схем. 

3. Циклічні алгоритми. Означення циклу. Види циклів. Цикл з 

лічильником. Оператори мови С++, що використовуються для побудови циклу 

з параметром. Цикли з передумовою та з післяумовою. Їх графічне 

представлення та запис мовою С++. 

4. Статичні структури даних. Статичні структури даних. Послідовний 

перегляд вектора. Циклічні перестановки і кільцевий буфер. Прості обмінні 

сортування вектора. Двовимірні масиви. 

5. Динамічні структури даних. Означення стеку. Операції зі стеком. 

Організація стеку в пам’яті комп’ютера. Черга. Основні операції з чергою. 

Реалізація черги. Черга з пріоритетами. 

6. Поняття про запис (структуру). Структури в С++. Використання 

структур. Типові помилки при розробці структур. 

7. Робота з графами. Графи. Означення, структура та основні властивості. 

8. Графічне зображення структур даних. Вказівники та динамічні змінні, 

зв’язані списки, їх схематичне представлення. 

9. Графічне зображення алгоритмів. Правила побудови блок-схем. 

10. Способи представлення алгоритмів. Словесний, формульний, 

графічний і т.д. 

11. Поняття про масив. Одновимірні та багатовимірні масиви, їх організація 

в пам’яті ПК. 

12. Дерева та піраміди. Визначення основних понять, подібність дерев. 

Поняття про вузол, листок, вершину дерева. Дерево відрізків, його особливості. 

Алгоритми обходу дерева 

13. Бінарні дерева пошуку. Побудова бінарного дерева пошуку. Операції на 

деревах 

14. Алгоритми пошуку в графах. Алгоритми Дейкстри та Флойда. Пошук в 

ширину. Пошук в глибину. 

15. Списки. Графічна інтерпретація списку. Дії з елементами списку. 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ПРОГРАМУВАННЯ МОВОЮ С++» 

 

1. Основні поняття мови С++. Алфавіт, змінні та сталі, коментарі в С++. 

2. Типи даних в С++. Їх назви та особливості використання, діапазони 

допустимих значень. Типи даних. Цілі типи. Дійсні типи. Символьний тип 

(char). Логічний тип (bool). Службове слово void. Типи користувача. Числа з 

плаваючою точкою. Експоненціальне представлення числа. 

3. Арифметичні вирази. Основні математичні операції та їх позначення в 

С++. Операції інкрименту та декрименту (префіксна та постфіксна форми). 

Команда присвоєння, суміщена з арифметичною операцією. Математичні 

функції. Бібліотека math.h. 

4. Введення-виведення даних. Потокове введення-виведення. 

Використання бібліотек <iostream.h>, <fstream.h>, <stdio.h>. 

5. Керуючі послідовності мови С++. Їх позначення та призначення. 

6. Адреси даних, динамічна пам’ять. Адреси даних. Вказівники. 

Динамічна пам’ять. Операція визначення адреси даних. Вказівники. Динамічна 

пам’ять. Команди new і delete. Принцип динамічної організації пам’яті. 

7. Робота з файлами в С++. Поняття файлу. Зчитування даних із файлу. 

Введення даних у файл. Ознаки 

8. Розгалуження. Логічні вирази та логічні операції.  Побітові логічні 

операції та операції зсуву. Складена команда. Кома як команда. Логічний вираз. 

Логічна операція. Побітові логічні операції. Поняття про двійковий код. 

Операції зсуву. Команда розгалуження if. Коротка команда розгалуження if.  

9. Команда вибору. Команда вибору switch. Команда безумовного переходу 

goto. Перерахований тип. 

10. Тернерна операція. Команда ?. 

11. Цикли. Поняття про цикл. Команда циклу з лічильником for . Команда 

циклу з передумовою (while). Команда циклу з післяумовою (do-while).  

12. Функції користувача, рекурсія. Поділ громіздкого алгоритму на 

частини. Стандартні функції і їх бібліотеки та функції користувача. 

Оголошення, опис та виклик функцій користувача. Звернення до даних. 

Посилання. Рекурсія. 

13. Перевантаження функцій. Вбудовані функції. Поліморфізм. 

14. Глобальні та локальні змінні, операція видимості. Глобальні та 

локальні змінні. Область дії змінної. Область видимості змінної. Операція 

видимості змінної. Повернення значень в основну програму. 

15. Класи пам’яті. Класи пам’яті. Специфікатори класу пам’яті. 

Специфікатори auto, register, static, extern, volatile. 

16. Шаблони функцій. Шаблон функції. Неявне створення екземпляра 

шаблона. Явна специфікація функції. 
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17. Робота з масивами, масиви вказівників. Поняття масиву. Конструкція 

опису одномірного масиву. Нумерація елементів масиву. Масиви-сталі. 

Команди опрацювання масивів, сканування масиву. Поняття про 

багатовимірний масив. Багатовимірний масив і вказівники. Матриця. Масиви 

вказівників, особливості їх використання. Впорядкування масивів 

18. Динамічне оголошення масивів. Команди для роботи з пам’яттю. 

Вказівники на функції.  Одномірний масив з різною кількістю елементів. 

19. Рядки символів і дії з ними. Рядок символів як масив елементів. 

Способи оголошення та введення рядків символів. Бібліотека conio.h. Модуль 

string.h та його стандартні функції. Стандартні функції перетворення типів 

даних бібліотеки stdlib.h. Порівняння рядків. Кодування даних. 

20. Робота з графікою в С++. Задання графічного режиму С++. Бібліотека 

graphics.h. Кольори.  

21. Функції для графічних побудов. Функції, які використовуються у 

виразах; функції, які використовуються як команди. 

22. Вступ до ООП. Принципи побудови класів. Вступ до об’єктно-

орієнтованого програмування. Поняття класу, методу, інкапсуляції, 

конструктора. Різниця між класами та структурами. Успадкування. 

Поліморфізм. 

23. Основні бібліотеки мови С++. <iostream.h>, <fstream.h>, <stdio.h>, 

<conio.h>, <dos.h>, <stdlib.h>, <graphics.h>, <string.h> - їх призначення та 

основні функції, що найчастіше використовуються у програмах. 

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ» 

 

1. Основні поняття ОС. Означення. Класифікація ОС. Завдання котрі 

покладаються на ОС. Принципи побудови та організації ОС. 

2. Планування процесів ОС. Базові дисципліни планування. Планування 

диспечирезації процесів та задач. Стратегії планування. Довгострокове та 

короткострокове планування. Оптимізація черги процесів. 

3. Керування пам’яттю ОС. Віртуальна та реальна пам’ять. Моделі 

пам’яті ОС. Сегментна, сторінкова та сегментно-сторінкова організація пам’яті. 

Визначення активної адреси. 

4. Породження програм та процесів. Компіляція, компоновка, 

завантаження. Етапи завантаження, налагодження та супроводу програм та 

програмних комплексів. 

5. Монопольно використовувані ресурси. Властивості ресурсів та їх 

представлення. Тупики та нескінченне відкладання.  

6. Керування вводом-виводом. Інтерфейси пристроїв, драйвери. Основні 

поняття та концепції при формуванні вводу/виводу. Режими керування. 

Програмні комплекси. що обслуговують системи. Закріплення пристроїв. 
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Основні системні таблиці вводу/виводу. Синхронний та асинхронний 

ввід/вивід. 

7. Файлові системи. Логічна та фізична структура файлів. 

Найпоширеніші типи файлових систем для ОС Windows та Linux.  

8. Робота з командною оболонкою CMD (Windows). Команди для роботи 

з файловою системою та мережею. Командні bat-файли. 

9. Робота з командною оболонкою Shell (Linux). Команди для роботи з 

файловою системою та мережею. Моніторинг системних процесів. 

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«КОМП’ЮТЕРНІ СИСТЕМИ» 

 

1. Предмет і задачі теорії комп’ютерних систем 

Предмет теорії. Задачі аналізу. Задачі ідентифікації. Задачі синтезу. 

2. Класифікація комп’ютерних систем 

Обґрунтування використання класифікації (таксономії). Класифікація 

Фліна. Доповнення Ванга і Бріггса до класифікації Фліна. Класифікація Хокни 

(доповнення МКМД Фліна). Класифікація Джонсона. Класифікація Фенга. 

Класифікація Шора (розширення Фенга). Класифікація Хендлера (розширення 

Ерланген). Класифікація Базу. Класифікація Шнайдера.  

3. SMP-системи 

Структурна організація SMP-систем. Системи з спільною магістраллю. 

Системи з багатопортовою пам’яттю. Системи з центральним пристроєм 

управління. Особливості операційних систем мультипроцесорних комплексів. 

SMP-системи на базі великих обчислювальних машин 

4. NUMA-системи 

Структура CC-NUMA-системи. Переваги і недоліки NUMA-систем 

5. Суперскалярні процесори 

Процесор Pentium II. Процесор PowerPC. Процесор UltraSPARC-II. 

Процесор MIPS R10000. Процесор MERCED. Випереджуюче виконання 

розгалужених потоків команд. Паралелізм на рівні машинних команд. 

Суперскалярні процесори (ССП). Обмеження СС. Взаємозалежність по даним. 

Процедурна залежність. Конфлікт ресурсів. Паралелізм на рівні команд. 

Апаратний паралелізм. Політика запуску команд. Прямий порядок запуску 

команд і прямий порядок їх завершення. Прямий порядок запуску команді 

вільний порядок їх завершення. Вільний порядок запуску команд і вільний 

порядок їх завершення. Перейменування регістрів. Обробка умовних переходів. 

Виконання програми у суперскалярному процесорі 

6. Суперкомп’ютери 

Векторні обчислення. Виконання векторних операцій. Векторний 

співпроцесор IBM 3090. Структура співпроцесора 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ  
 

Вступні випробування проводяться у вигляді тестування. Для проведення 

тестування формуються окремі групи вступників в порядку надходження 

(реєстрації) документів. Список допущених до тестування ухвалюється 

рішенням приймальної комісії, про що складається відповідний протокол. 

Для проведення тестування приймальною комісією попередньо готуються 

тестові завдання відповідно до «Програми фахового вступного випробування». 

Програма фахового вступного випробування оприлюднюється засобами 

наочної інформації на Web-сайті Луцького НТУ (http://www.lutsk-ntu.com.ua) та 

інформаційних стендах приймальної комісії. 

Вступне випробування проводиться у строки передбачені Правилами 

прийому до Луцького НТУ. 

На тестування вступник з’являється з паспортом. Вступник одержує 

варіант завдання, який містить 30 тестів, для кожного з яких передбачено 5 

варіантів відповідей. 

Абітурієнту необхідно для кожного завдання знайти правильну відповідь 

і позначити її номер у картці відповідей у рядку, який відповідає номеру цього 

завдання. Кожне завдання передбачає один правильний варіант відповіді. На 

виконання тестового завдання відводиться 3 години (180 хвилин). 

За результатами вступних випробувань проводиться оцінка рівня фахових 

знань за наступними критеріями.  

Правильне виконання усіх 30 тестових завдань оцінюється в 100 балів. 

Кожен рівень складності оцінюється наступним чином: 

Перший рівень складності (від 1 до 10 тестового завдання). 

Загальна кількість завдань – 10. Правильно виконані 10 завдань 

оцінюються в 20 балів. Одне правильно виконане завдання оцінюється в 2 бала.  

Наприклад, абітурієнт за правильно виконані 6 завдань отримує 12 балів. 

Другий рівень складності (від 11 до 20 тестового завдання). 

Загальна кількість завдань – 10. Правильно виконані 10 завдань 

оцінюються в 30 балів. Одне правильно виконане завдання оцінюється в 3 бали. 

Наприклад, абітурієнт за правильно виконані 6 завдань отримує 18 балів. 

Третій рівень складності (від 21 до 30 тестового завдання). 

Загальна кількість завдань – 10. Правильно виконані 10 завдань 

оцінюються в 50 балів. Одне правильно виконане завдання оцінюється в 5 

балів. 

Наприклад, абітурієнт за правильно виконані 6 завдань отримує 30 балів. 

Заяву про апеляцію щодо кількості балів, отриманих на вступному 

випробуванні у Луцькому НТУ, вступник може подати особисто не пізніше 

наступного робочого дня після оголошення кількості балів, отриманих з даного 



10 

вступного випробування. Заява про апеляцію подається відповідальному 

секретарю Приймальної комісії та візується головою Приймальної комісії. 

 

 

Голова фахової атестаційної комісії для 

проведення вступних випробувань 

 

Наталія ЧЕРНЯЩУК 
 


