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Спеціальність 111 Математика

Освітня програма 111.00.01 Математика

Форма проведення письмова
Тривалість проведення 80 хв.
Максимальна кількість балів: 40 балів
Критерії оцінювання: 10 балів – письмова відповідь (тест), 30 
балів – виконання практичних завдань 
Перелік допоміжних матеріалів: матеріали ЕНК «Інформатика»

 Перелік тем, які виносяться на іспит
1. Використання  інформаційних  технологій  для  розв’язання  математичних

задач.
2. Поняття програмування.
3. Поняття алгоритму, властивості алгоритму, форми запису алгоритму.
4. Життєвий цикл розробки програмного забезпечення (ПЗ).
5. Базові (стандартні) типи даних.
6. Стандартне  введення  і  виведення  інформації  (консольні  застосування).

Форматоване виведення.
7. Перетворення типів даних.
8. Ідентифікатор. Змінні. Константи.
9. Вирази.
10. Основні операції. Пріоритет операцій.
11. Структурне програмування.
12. Типи  структур  управління:  послідовна  структура,  структура  вибору,

структура повторення. 
13. Логічні оператори.
14. Види помилок.
15. Обробка виняткових ситуацій.
16. Особливості роботи з рядками.
17. Одновимірні масиви та символьні рядки.
18. Структуровані типи даних: масиви.
19. Багатовимірні масиви.
20. Методи.
21. Формальні та фактичні параметри методів.



22. Базові концепції класів та об’єктів.
23. Визначення класу та методів класу.
24. Відкриті, захищені та закриті члени класу.
25. Конструктори та ініціалізація.
26. Статичні члени класу.
27. Загальна характеристика інтегрованого середовища розробки програм IDE

Visual C#.
28. Тестування та налагодження ПЗ.

Приклад екзаменаційного білету:

1. Виконайте тест «Іспит» в е-курсі «Інформатика».

2. Знайти першу та п’яту похідну. Обчислити значення першої похідної в

точці  х=5.  П’яту  похідну  представити  у  вигляді  таблиці.  Використовувати

систему wolframalpha.com.

y=x4+5 ctg x

3. Використовуючи  Visual  Studio,  створіть  проект  за  шаблоном

ConsoleApplication.  Потрібно:  створити  метод,  який  буде  виконувати

збільшення  довжини  масиву,  переданого  в  якості  аргументу,  на  1  елемент.

Елементи масиву, повинні зберегти своє значення і порядок індексів. Створіть

метод, який приймає два аргументи, перший аргумент - типу int [] array, другий

аргумент  -  типу  int  value.  У  тілі  методу  реалізуйте  можливість  додавання

другого аргументу методу в масив за індексом - 0, при цьому довжина нового

масиву, повинна збільшитися на 1 елемент, а елементи одержуваного масиву як

перший аргумент повинні скопіювати в новий масив починаючи з індексу - 1.

Проект завантажити в ресурс Іспит_проект в Moodle.

Екзаменатор Бойко М.А.
Завідувач кафедри Литвин О.С.


