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Програма вступного фахового випробування для вступників на здобуття ступеня 

«Бакалавр» за спеціальністю 125 «Кібербезпека» для осіб, які вступають на базі 

ОКР Молодший спеціаліст/ Укладачі: Т.В. Шабельник, О.Ф. Дяченко, 

С.В. Крівенко – Маріуполь: МДУ, 2020. – 12 с. 

 

 

Зміст програми вступного фахового випробування зі спеціальності 125 

«Кібербезпека» для осіб, які вступають на базі ОКР Молодший спеціаліст, 

визначений на основі базових дисциплін циклу професійної підготовки: вища 

математика та програмування.  

 

 

Програма розглянута та затверджена на засіданні кафедри математичних методів та 

системного аналізу 

                       

                         протокол № 8  від  17 лютого 2020 р.  
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

 

Абітурієнти, які вступають до МДУ для здобуття освітнього ступеня 

бакалавра на базі диплома молодшого спеціаліста, здобутого за спеціальностями: 

«Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних 

пристроїв», «Обслуговування програмних систем і комплексів», «Обслуговування 

комп’ютерних систем та мереж», «Обслуговування систем управління і 

автоматики», «Експлуатація радіотехнічних систем та пристроїв» на 2 курс за 

спеціальністю 125 - Кібербезпека.  

Вступники складають письмовий фаховий іспит. Екзаменаційний білет 

складається з 5 завдань (3 теоретичні та 2 практичних) з дисциплін: «Вища 

математика», «Програмування», який оцінюється за 200-бальною шкалою.  
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ, 

СТРУКТУРА ОЦІНКИ  

 

      Для вступу на спеціальності ОС «Бакалавр» на базі диплому молодшого 

спеціаліста оцінювання знань відбувається за 200-бальною системою, розробленою 

Українським центром оцінювання якості освіти для кожного навчального 

предмета: 

 

За національною шкалою Проміжок за накопичувальною бальною 

шкалою 

відмінно 180-200 

добре 140-179 

задовільно 100-139 

незадовільно 0-99 

 

 

Критерії оцінювання відповідей 

Вступний фаховий іспит за спеціальністю125 «Кібербезпека» оцінюється за 

200-бальною шкалою. Максимальна кількість балів – 200, мінімальна –0. 

Прохідний бал – 100. Максимальна кількість балів за кожне завдання – 40 балів. 

180-200 балів – «відмінно».  Вступник виконав всі завдання у повному обсязі, 

має системні глибокі знання в обсязі та в межах вимог навчальних програм, 

аргументовано використовує їх для відповідей на запитання та для виконання 

практичних завдань. Студент уміє самостійно аналізувати, узагальнювати 

навчальний матеріал, приймати рішення, виявляти і відстоювати особисту позицію. 

Апелює до сучасних наукових досліджень. 

140-179 балів – «добре». Вступник виконав усі завдання в повному обсязі, 

знає суттєві ознаки понять, явищ, зв’язки між ними, вміє пояснити  основні 

закономірності, самостійно застосувати знання в стандартних ситуаціях. Володіє 

розумовими операціями (аналізом, абстрагуванням, узагальненням, класифікацією, 

порівнянням), вміє робити висновки, самостійно виправляти допущені помилки. 

Відповідь студента повна, вірна, логічна, обґрунтована, але їй бракує власних 

суджень.  

100-139 балів – «задовільно». Вступник  виконав усі завдання, виявляє знання 

і розуміння основних положень навчального матеріалу, здатний з неточностями 

дати визначення понять, сформулювати власну думку; відповіді правильні, але 

недостатньо осмислені. За допомогою викладача здатний аналізувати, 

узагальнювати, порівнювати, робити висновки, застосовувати знання при 

виконанні завдань за зразком. Але відповідь досить схематична, поверхова. 

99-0 балів – «незадовільно». Вступник відтворює незначну частину 

запропонованих завдань, має нечіткі уявлення про поставлені запитання з 

фундаментальних дисциплін професійної підготовки, виявляє нездатність 

елементарно викласти думку; не впорався із практичними завданнями.  
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Програма питань для абітурієнтів,  

які вступають на базі ОКР молодший спеціаліст 

на 2 курс за спеціальністю 125 Кібербезпека 

 

Вимоги до теоретичної підготовки із дисциплін: 

1. Програмування1 
Основні поняття про алгоритмізацію. Основні етапи розв’язування 

прикладної задачі з використанням комп’ютера. Поняття інформаційної моделі. 

Структурний підхід до побудови алгоритмів. Технології програмування. Метод 

покрокової деталізації. Методи розроблення алгоритмів. Аналіз та оцінка 

алгоритмів. 

Основні поняття про програмування. Поняття програми. Поняття про 

мови програмування. Класифікація мов програмування. Системи програмування. 

Поняття про інтерпретацію та компіляцію. Інтегровані середовища програмування. 

Поняття редактора, транслятора, налагоджувача. Інструментальне програмне 

забезпечення. 

Мови програмування. Структура програми. Заголовок і розділи програми. 

Основні елементи даних: константи, змінні, вирази. Типи даних. Призначення та 

використання типів даних. Класифікація типів даних, оголошення їх в програмі. 

Прості і складні типи даних. 

Оператори мови програмування. Призначення та використання 

операторів. Оператори надання значень, введення-виведення даних. Алгоритми 

розгалуженої структури та їх реалізація. Умовні оператори. Алгоритми циклічної 

структури та їх реалізація. Оператори повторення. 

Інтегровані типи даних. Масиви. Оголошення та використання даних типу 

масив. Розмір і розмірність масиву. Алгоритми роботи з числовими масивами. 

Пошук, заміна та перестановка елементів, визначення екстремальних значень та 

упорядкування масивів. 

Рядки та символи. Оголошення та використання рядків і символьних 

масивів. Алгоритми роботи з рядками та символами. Стандартні процедури та 

функції для роботи з символьними даними. 

Функцiї та процедури користувача. Організація роботи програм. 

Формальні та фактичні параметри. Механізми передачі до підпрограм параметрів-

значень, параметрів-змінних і параметрів-констант. Методи: процедури та функції. 

Рекурсивні підпрограми.  

 

2. Вища математика 

Функція однієї змінної та числові послідовності. Поняття функціональної 

залежності між змінними. Поняття функції. Способи задання функції. Аналітичний 

спосіб задання функції. Область визначення та область значень функції. 

Властивості функцій: обмеженість і необмеженість, зростання і спадання, парність 

і непарність, періодичність. 

Геометричне зображення функцій. Побудова і аналіз графіків функцій. 

Основні елементарні функції та їх графіки (ціла і дробова раціональні функції, 

степеневі, показникові, логарифмічні, тригонометричні функції). 

                                                 
1 Мова програмування за вибором абітурієнта 
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Означення числової послідовності. Обмежені та монотонні послідовності. 

Границя послідовності. Властивості збіжних послідовностей. Основні теореми про 

границі послідовностей. Ознаки існування границі. 

Границя функції та неперервність. Означення границі функції. Односторонні 

границі. Чудові границі. Неперервність функції в точці та на проміжку. Точки 

розриву функцій та їх класифікація. 

Диференційовані функції. Правила диференціювання. Похідні основних 

елементарних функцій. Похідна складних, обернених та неявних функцій. Похідні 

вищих порядків. 

Розкриття невизначеностей при пошуку границь. Правило Лопіталя.  

Дослідження функцій та побудова графіків. Зростання та спадання функцій. 

Екстремуми функцій. Опуклість та угнутість функцій. Точки перегину. Асимптоти 

графіка функції. Загальна схема дослідження функцій та побудови їх графіків. 

Невизначений інтеграл. Первісна функція і невизначений інтеграл. 

Властивості невизначеного інтеграла. Інтеграли від основних елементарних 

функцій. Таблиця невизначених інтегралів. 

Метод безпосереднього інтегрування. Метод інтегрування заміною змінної 

інтегрування та частинами. 

Інтегрування раціональних дробів. Поняття раціонального дробу. 

Найпростіші раціональні дроби. Розклад правильного дробу на суму найпростіших. 

Інтегрування раціонального дробу. 

Інтегрування тригонометричних виразів. Інтегрування тригонометричних 

функцій за допомогою універсальної тригонометричної підстановки. Визначений 

інтеграл. Теорема Ньютона-Лейбніца. Заміна змінної та формули інтегрування 

частинами у визначеному інтегралі. Геометричні застосування визначеного 

інтеграла.  

Диференціальні рівняння першого порядку. Задача Коші, достатні умови 

існування та єдиного розв’язку. Загальний розв’язок, загальний інтеграл. Рівняння з 

відокремлюваними змінними. Рівняння, що зводяться до рівнянь з 

відокремлюваними змінними. Однорідні диференціальні рівняння. Лінійні 

неоднорідні диференціальні рівняння. Диференціальні рівняння вищих порядків, 

найпростіші випадки зниження порядку в диференціальних рівняннях вищих 

порядків.  Системи лінійних однорідних диференціальних рівнянь з сталими 

коефіцієнтами. Лінійні неоднорідні системи. Властивості розв’язків лінійних 

неоднорідних систем. 
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1. Задачі з програмування. 

 

1. Знайти добуток непарних цифр заданого числа К. 

2. Дано натуральне число N. Якщо воно є степенем числа 3, то вивести TRUE, у 

противному разі ‒ вивести FALSE. 

3. Знайти кількість і суму шестизначних чисел, де сума першої, третьої, п’ятої 

цифр дорівнює подвоєній сумі другої, четвертої, шостої, відповідно, цифр.  

4. До масиву A, що складається з 30 елементів, записати найменші за 

абсолютною величиною числа, що діляться на 5, у записі яких є хоча б одна 

трійка. 

5. У масиві А від’ємні елементи з непарними індексами замінити їх 

подвоєними абсолютними значеннями. Підрахувати кількість таких замін. 

6. У двовимірному масиві А замінити елементи, значення яких менше, ніж сума 

їх індексів, на квадрат цього значення. Підрахувати кількість таких замін у 

кожному рядку масива. 

7. У двовимірному масиві А у парних рядках знайти максимальні елементи, а у 

непарних – мінімальні.  
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2. Завдання з вищої математики 

 

1. Знайти границю: 











 1212
lim

2

2

3

x

x

x

x

x
. 

2. Скласти рівняння дотичної і нормалі до кривої в точці: 2

02 3 1,   2y x x x          

3. Для функції :f R R  обчислити 
   0
n

f :    cos arcsinf x m x , m R  

4. Знайти 

2

2

d y

dx
,  де    1 ty y t t e   ,   ttetxx  . 

5. Обчислити границю, застосувавши правило Лопіталя:  
0

sin
lim

sinx

tgx x

x x




  

6. Знайти ;dx)1xln(x  . 

7. Обчислити інтеграл Рімана 
1

3
0 2 4

dx

x
  

8. Знайти умовні екстремуми функції f  при заданій умові: 

 , , 2 2f x y z x y z   , 
2 2 2 9x y z   . 
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