
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

імені М.П. ДРАГОМАНОВА 
 

Факультет інформатики 
 
"ЗАТВЕРДЖЕНО" "РЕКОМЕНДОВАНО" 
на засіданні Приймальної комісії Вченою радою факультету інформатики 
НПУ імені М.П. Драгоманова  Протокол №  від "   "  2018 р. 
Протокол №  від "   "  2018 р. 
Голова Приймальної комісії Голова Вченої ради факультету інформатики 

 

  Андрущенко В.П.   Франчук В.М. 
 
 
 

ПРОГРАМА 
Вступного додаткового випробування 

 
для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, 

при вступі на навчання для здобуття ступеня магістра 

на базі здобутого ступеня бакалавра / 

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спеціальність: 014 "Середня освіта (інформатика)" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Київ – 2018 



2 
 

1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Програма додаткового вступного іспиту на спеціальність 014 "Середня 

освіта (інформатика)" для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" 

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" містить основні й найбільш 

важливі з теоретичної та практичної точок зору питання дисциплін 

фундаментальної та науково-предметної підготовки (теорія ймовірностей i 

математична статистика, дискретна математика, математична логіка, математичне 

програмування, диференціальні рівняння, методи обчислень, комп’ютерне 

моделювання, системи управління базами даних, вибрані питання інформатики та 

інформаційних технологій) та дисциплін психолого-педагогічного циклу 

(педагогіка, психологія, педагогічна психологія, методика навчання інформатики, 

методика виховної роботи) в обсязі відповідних курсів, які читаються за освітньо- 

професійною програмою підготовки бакалавра. 

На додатковому вступному іспиті вступник повинен продемонструвати: 

• глибину знань основних розділів відповідних дисциплін; 

• вміння формулювати визначення, доводити теореми; 

• ілюструвати свої відповіді прикладами; 

• встановлювати міжпредметні зв’язки. 

Вступники повинні правильно і глибоко розуміти суть матеріалу, 

запропонованого у білеті; аргументовано відповідати на запитання, доводити 

теореми, основні твердження; володіти навичками розв’язування практичних 

завдань. 

У білетах передбачено запитання та завдання з дисциплін психолого- 

педагогічного циклу, а також з дисциплін фундаментальної та науково- 

предметної підготовки. Кожний з білетів містить три запитання. 
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2. Критерії оцінювання знань абітурієнта на додатковому вступному 
випробуванні 

 
 

 
Рівень 

Кількісна 
характеристика 

рівня 

 
Характеристика відповіді абітурієнта 

 
 
 

Низький 

 
 
 

1-99 

Абітурієнт не розуміє зміст запитань білету, 
не має уявлень про предмет і об’єкти 
вивчення інформатики. Не демонструє 
вміння користуватися комп’ютером на рівні 
користувача основних офісних програм. 
Наводить фрагментарні відповіді, які 
демонструють нерозуміння суті 
програмового матеріалу в цілому, не вміє 
складати елементарні програми і алгоритми 

 
 
 
 
Задовільний 

 
 
 
 

100-149 

Має уявлення про предмет вивчення 
інформатики, але демонструє не всі 
можливості використання комп’ютера і 
програмного забезпечення основних 
програмних засобів. Абітурієнт дав неповну 
відповідь на поставлені у завданні 
запитання, припустився неточностей у 
термінології, визначеннях. Правильно 
написаний алгоритм (програма), неточності 
у наведенні прикладів. 

 
 
 
Достатній 

 
 
 

150-174 

Дав відповіді на всі запитання білету у 
повному обсязі, припустився неточностей у 
термінології, визначеннях. Вдало наводить 
приклади. Чітко характеризує зміст 
складених алгоритмів та програм. У 
алгоритмі та тексті програми присутні 
неточності. 

 
 
Високий 

 
 

175-200 

Дає повну і розгорнуту відповідь на всі 
запитання білету, демонструє приклади 
практичного застосування набутих знань та 
умінь з використання програмних засобів 
основних програм. Правильно написаний 
алгоритм та складена програма. 

 
 

Якщо абітурієнт під час вступного випробування з конкурсного предмету 

набрав від 1-99 балів, то дана кількість балів вважається не достатньою для 

допуску в участі у конкурсному відборі до НПУ імені М. П. Драгоманова. 
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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 ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 
 

3.1. ТИПОВІ ЗАПИТАННЯ ДО РОЗДІЛУ "ВИБРАНІ ПИТАННЯ 
ДИСЦИПЛІН ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ ТА НАУКОВО-ПРЕДМЕТНОЇ 

ПІДГОТОВКИ" 
 
 Дисципліни фундаментальної та науково-предметної підготовки: 
теорія ймовірностей i математична статистика, дискретна математика, 
математична логіка, математичне програмування, диференціальні рівняння, 
чисельні методи, комп’ютерне моделювання, системи управління базами 
даних, вибрані питання інформатики та інформаційних технологій 

 
1. Випадковi величини та їх функції розподiлу. Властивостi функції розподiлу. 
2. Математичне сподівання i дисперсія випадкової величини. 

Характеристична функція випадкової величини, її властивостi. 
3. Основні типи дискретних та неперервних розподілів. 
4. Неперервні випадкові величини. Функція та щільність розподілу випадкової 

величини. Властивості. 
5. Основні задачі математичної статистики. Основні поняття: генеральна 

сукупність, вибірка, варіаційний ряд, гістограма, емпірична функція 
розподілу. 

6. Поняття множини. Операції над множинами та їх властивості. 
7. Означення булевої змінної, двійкового набору та булевої функції. Три 

способи задання булевих функцій. Таблиця істинності. Булеві функції двох 
змінних. 

8. Висловлення, висловлювальні змінні, логічні операції над висловленнями, 
булеві функції, формули алгебри висловлень, таблиці істинності, тавтології, 
рівносильність формул алгебри висловлень 
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9. Предикат, квантори, терми, формула логіки предикатів, інтерпретація 
формул логіки предикатів, рівносильність формул логіки предикатів. 

10. Двійкова система числення. Переваги і недоліки використання двійкової 
система числення. Переведення довільного числа з десяткової система 
числення в двійкову система числення і навпаки. 

11. Двійкова арифметика (виконання операцій додавання, віднімання, 
множення і ділення в двійковій система числення). 

12. Шістнадцяткова система числення. Шістнадцяткова арифметика. 
13. Система числення з основою р. Переведення довільного числа з десяткової 

система числення в система числення з основою р і навпаки. Виконання 
арифметичних дій в система числення з основою р. 

14. Графи та їх різновиди. Орієнтовані та неорієнтовані графи. Зв'язнiсть 
графiв. Ейлерові графи. Матриці сумiжностi та iнцидентностi графа. 

15. Лінійні диференціальні рівняння першого порядку. Їх види. Розв’язування 
лінійних диференціальних рівнянь першого порядку. 

16. Лінійні диференціальні рівняння n-го порядку зі сталими коефiцiєнтами. 
Фундаментальна система розв'язків. Побудова частинних розв'язків для 
рiвнянь, праві частини яких є квaзiмногочленом. Структура загального 
розв’язку. 

17. Задача інтерполювання функції. Інтерполяційні многочлени Лагранжа і 
Ньютона та їх похибки. 

18. Розв'язування нелінійних рівнянь ітераційними методами. Методи 
простої ітерації та Ньютона. 

19. Розв'язування систем лінійних рівнянь ітераційними методами. 
Достатні умови збiжностi методу простої iтерацiї. Ітераційна схема методу 
Зейделя. 

20. Загальна задача лінійного програмування. Допустима область та її 
властивості. Поняття вершини допустимої області, базисного (опорного) 
плану задачі. Геометрична інтерпретація задачі лінійного програмування. 

21. Симплексний метод розв'язування задачі лінійного програмування 
(алгоритм). Критерій оптимальності. 
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3.2. ТИПОВІ ЗАПИТАННЯ ДО РОЗДІЛУ "ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА 
ПІДГОТОВКА" 

 
 Дисципліни психолого-педагогічного циклу: 
педагогіка, психологія, педагогічна психологія, методика навчання 
інформатики, методика виховної роботи 

 
1. Предмет і завдання педагогіки. Основні категорії педагогіки. Система 

педагогічних наук. Методи науково-педагогічних досліджень. 
2. Сутність виховання, його мета. Завдання складових частин всебічного 

гармонійного розвитку особистості. Структура комплексного підходу до 
виховання. 

3. Сутність і завдання дидактики, її основні категорії. Актуальні завдання 
дидактики в умовах розвитку професійно-технічних навчально-виховних 
закладів відповідно до вимог Національної доктрини розвитку освіти України. 

4. Сутність навчання, його методологічна основа, рушійна сила. Структура 
процесу оволодіння знаннями, уміннями і навичками. Наукові засади 
удосконалення процесу навчання. 

5. Функції та мотиви навчання. Типи навчання, їх характеристика. 
Особливості становлення типів навчання в історії педагогічної науки і 
шкільництва. Соціально-економічна роль праці вчителя в сучасних умовах. 

6. Принципи навчання, наукові засади їх становлення в історії розвитку 
педагогічної науки. Основні принципи навчання та їх значення у професійній 
діяльності викладача. 

7. Місце і роль контролю та оцінювання знань, умінь та навичок учнів. 
Функції оцінювання. Функції, види, методи аналізу й оцінювання навчальної 
діяльності учнів. Оцінювання як засіб стимулювання. Об’єктивність і 
суб’єктивність оцінювання. Умови ефективності педагогічного оцінювання. 

8. Методична система навчання інформатики в середній загальноосвітній 
школі. Цілі навчання інформатики. Зміст навчання інформатики. Методи 
навчання інформатики. Засоби навчання інформатики. Організаційні форми 
навчання інформатики. Становлення інформатики як шкільного предмету в 
Україні. 

9. Сутність методів, прийомів і засобів навчання. Підходи до класифікації 
методів навчання. Характеристика словесних і практичних методів навчання. 

10. Педагогічні вимоги до уроку в сучасному навчальному закладі. Типи і 
структура занять в системі загальноосвітньої та профільної шкільної освіти. 
Підготовка та проведення занять з інформатики. Попередня підготовка та 
планування занять. 
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11. Місце і роль позаурочних форм організації навчання, їх характеристика та 
вимоги до організації. 

12. Форми і методи активного навчання. Ефективність проблемного навчання. 
Проектно-технологічні підходи до процесу навчання. 

13. Основні напрями виховання. Розумове виховання: завдання, шляхи, засоби, 
методи; види мислення. Формування наукового світогляду учнів. 

14. Структура виховного процесу. Закономірності, мотиви виховання. Зміст 
морального виховання. Шляхи і засоби морального виховання у педагогічній 
спадщині українських просвітителів (Г.С. Сковороди, Т.Г. Шевченка, М.П. 
Драгоманова, І.І. Огієнка та ін.). Зміст національного виховання в Україні. 

15. Місце і роль класного керівника у системі виховної роботи у школі. 
Функції, напрямки, форми роботи класного керівника. 

16. Місце і роль сім'ї у вихованні дітей. Функції та роль сім’ї у суспільстві. 
Вимоги до батьків. Сутність принципів родинного національного виховання. 

17. Психологічне дослідження. Поняття про психологічне дослідження, його 
функції в навчально-виховному процесі школи. Принципи здійснення 
психологічного дослідження. Етапи дослідження психіки людини та їх зміст. 
Класифікація методів психології. 

18. Свідомість. Поняття свідомості, диференціація понять психіки та свідомості. 
Зміст ідеалістичного та матеріалістичного тлумачення поняття "свідомість". 
Пізнавальна, регулятивна, рефлексивна, прогностична, комунікативна, 
креативна функції свідомості. Структура свідомості, її релятивний характер. 
Зміст та вияви компонентів свідомості – знань, цілеспрямованості діяльності, 
ставлень, самосвідомості. Рівні вияву психіки людини. 

19. Особистість. Диференціація та співвідношення понять "індивід", 
"особистість", "індивідуальність". Альтернативні підходи до тлумачення 
поняття особистості у психології. Психологічна структура особистості, її 
релятивізм та функціональне призначення. Зміст структури особистості за 
А.В. Петровським та К.К. Платоновим. 

20. Мислення. Поняття про раціональний рівень пізнання. Мислення як 
пізнавальний процес, його специфіка та функції. Опосередкований та 
узагальнений характер мислительної діяльності людини. Фізіологічні основи 
мислення. Поняття про види, форми та операції мислення. 

21. Мислення. Характеристика простих та складних операцій мислення людини. 
Види мислення: альтернативні класифікації. Поняття про вербальні та 
невербальні форми мислення, їх зміст. Індивідуальні мислительні якості 
людини. Поняття про інтелект. Роль мислення в інтелектуальній діяльності 
людини. 
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22. Уява. Поняття про уяву як специфічний пізнавальний процес. Функції уяви та 
її зв’язок з пам’яттю. Види уяви за ознакою активності свідомості, 
відповідності дійсності та характером результатів. Характеристика видів уяви. 
Механізми створення нових образів уявою. Роль уяви в творчій діяльності 
людини. Поняття натхнення. Розвиток уяви у дітей. 

23. Увага. Поняття про увагу як стан свідомості, її функції та фізіологічні основи. 
Види уваги й умови їх функціонування. Характеристика властивостей уваги. 
Роль уваги в процесі навчання школярів. Поняття неуважності школярів та її 
типові причини. 

24. Здібності. Поняття про здібності, їх природу та зв’язок з діяльністю. Теорії 
розвитку здібностей. Види здібностей та їх характеристика. Кількісний та 
якісний вияв здібностей. Рівні розвитку здібностей. Виявлення й умови 
розвитку здібностей дітей. 

25. Діяльність. Поняття про діяльність, її функції та фізіологічні основи. 
Диференціація понять діяльності та життєдіяльності. Психологічна структура 
діяльності. Аналіз базових психологічних результатів діяльності. 

26. Спілкування як вид діяльності. Функції спілкування. Види спілкування. 
Структура спілкування. 

27. Педагогічна психологія як наука. Предмет і завдання сучасної педагогічної 
психології. Проблеми педагогічної психології як науки на сучасному етапі, її 
місце в системі наук та зв’язок з іншими науками. Етапи розвитку педагогічної 
психології. Внесок К.Д. Ушинського, С.Л. Рубінштейна, Л.С. Виготського у 
розвиток педагогічної психології. 

28. Теорії навчання. Класифікація навчання. Моделі навчання. Сутність концепції 
розвитку і навчання Л.С. Виготського. 

29. Психологічні особливості вчителя. Загальна характеристика педагогічної 
діяльності. Сутність професії педагога та педагогічних здібностей. 
Спрямованість особистості педагога та типи педагогів. Основні функції та 
педагогічні уміння. 

30. Структура та особливості управління загальноосвітніми навчально- 
виховними закладами. Функціональні обов’язки посадових осіб цих закладів. 
Правила педагогічного спілкування для керівників навчальних закладів. 

31. Місце комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання в сучасному навчально- 
виховному процесі. Класифікація, функції технічних засобів навчання та 
психолого-педагогічні основи їх застосування. 

32. Компетентнісний підхід до навчання. Структура компетентностей в освіті. 
Місце і роль ІКТ-компетентностей. 

33. Стандарт шкільної освіти з інформатики. Основні змістові лінії шкільного 
курсу інформатики. Вимоги до знань і вмінь учнів з інформатики. 
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34. Програми з курсу інформатики в школі. Зміст навчання інформатики. 
Планування навчального процесу з курсу інформатики. Профільне навчання 
інформатики. 

 
3.3. ТИПОВІ ЗАДАЧІ ДО ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ІСПИТУ 

 
 Логічні задачі 

 
1. Водій. Поглянувши на спідометр, водій помітив, що кількість кілометрів, 

пройдених машиною, виражалось симетричним числом: його можна було 
читати однаково справа наліво і зліва направо: 15951. «Цікаво!» – подумав 
водій. – А чи з’явиться на лічильнику інше число, що має таку саму 
властивістю? Рівно через 2 години таке число з’явилось. Воно також в обидва 
боки читалось однаково. З якою швидкістю вів машину водій ці 2 години? 

2. Троє розбійників ділять здобич. Три розбійники хочуть поділити здобич 
порівну. Кожен з них упевнений, що тільки він поділить здобич на рівні 
частини, але інші не мають довіри до нього. Якщо розбійників було б двоє, 
тоді було б легше вийти з цього становища: один поділив би здобич на рівні 
частини, а другий взяв би ту частину, яка здавалася б йому більшою. Як 
повинні діяти розбійники, щоб кожен з них був упевнений, що його здобич не 
менше третьої частини всієї здобичі? 

3. Чи може так бути? Одного чоловіка запитали: Скільки вам років? Чимало – 
відповів він. – Я в 600 раз старший за деяких своїх родичів. Чи може таке 
бути? 

4. Брати і сестри. В хлопчика стільки ж сестер, скільки й братів, а в його сестри 
сестер двоє менше, ніж братів. Скільки в сім’ї сестер і братів? 

5. Яка відстань між мухами? На зустріч одна одній летять дві мухи. Одна зі 
швидкістю 2 м/с, інша 3 м/с. Яка відстань буде між ними через 24 с? Якщо на 
початку ця відстань була 60 м. 

6. Три монети. Серед трьох монет одна фальшива (вона легша, ніж дві інші 
однакової ваги). Як за допомогою одного зважування на терезах (без гир) 
знайти фальшиву монету. 

7. П’ять монет. Є 5 монет, серед яких одна - фальшива. Невідомо, легша вона 
чи важча за справжню. Вага справжньої монети - 5 г. Як за допомогою двох 
зважувань на терезах можна знайти фальшиву монету, маючи одну гирю 
вагою 5 г? 

8. Хто найстарший? У сім'ї троє дітей. Тоні вдвічі більше років, ніж буде Галі 
тоді, коли Жені виповниться стільки ж років, скільки Тоні зараз. Хто з них 
найстарший, хто наймолодший, хто середній за віком? 
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9. Стільці і люди. В кімнаті стоять декілька стільців з чотирма ніжками і 
декілька з трьома. Коли на всі стільці сяде по одній людині, всіх ніжок стане 
39. Скільки яких стільців і людей знаходиться в кімнаті? 

10. Друзі і торт. Коля з’їдає торт за півгодини, Оля – за годину, а Олег за 5 
хвилин. За скільки часу всі друзі з’їдять торт разом? 

11. Цукерки. Петру та Колі купили по коробці цукерок. В кожній коробці 
знаходиться по 12 цукерок. Петро зі своєї коробки з’їв кілька цукерок, а Коля 
зі своєї з’їв стільки цукерок, скільки залишилося у Петра. Скільки цукерок 
залишилося на двох у Петра та Колі? 

12. Кава та цукор. Чашка кави зі шматочком цукру коштує 1 грн. 10 коп. відомо, 
що кава дорожча за шматочок цукру на 1 грн. Скільки коштує кава та 
шматочок цукру окремо? 

13. Землекопи. П'ять землекопів за 5 годин викопують 5 м канави. Скільки буде 
потрібно землекопів, для того, щоб викопати 100 м канави за 100 годин? 

14. Поділити цвяхи. У мішку 24 кг цвяхів. Як за допомогою терезів без гир 
відмірять 9 кг цвяхів? 

15. Скільки качок? Летіла група качок. Одна попереду, дві позаду; одна позаду і 
дві попереду; одна між двома і три в ряд. Скільки летіло качок? 

16. 10 апельсинів між 12 особами. Поділити 10 апельсинів порівну між 12-ма 
особами, за умови, що різати кожний апельсин можна не більш ніж на 3 рівні 
частини. 

17. Собака і кролик. Собака женеться за кроликом, який знаходиться в 150 футах 
від неї. Вона робить стрибок на 9 футів щоразу, коли кролик стрибає на 7 
футів. Скільки стрибків має зробити собака, щоб наздогнати кролика? 

18. Який знак? Який знак треба поставити між записаними цифрами 2 і 3, щоб 
мати число більше за 2, але менше за 3? 

19. Анкетування студентів. Результати анкетування 100 студентів подали у 
вигляді таблиці, де зазначено кількість студентів, які вивчають різні іноземні 
мови: англійську - 28 осіб, німецьку - 30, французьку - 42, англійську та 
німецьку - 8, англійську і французьку - 10, німецьку та французку - 5, всі три 
мови - 3. Скільки студентів не вивчають жодної мови? 

20. Спортивна родина. В одній відомій спортивній сім'ї семеро дітей 
захоплювалися легкою атлетикою, шестеро - лижними гонками, п'ятеро - 
велоспортом. Четверо займалися легкою атлетикою і лижами, троє - легкою 
атлетикою і велоспортом, двоє - лижними гонками та велоспортом, а один 
захоплювався легкою атлетикою, лижами і велоспортом. Скільки дітей було в 
родині? Скільки з них захоплювалося тільки одним видом спорту? 

21. Домашні улюбленці. Серед перехожих провели опитування. Було поставлено 
запитання: "Яка домашня тварина у Вас є?". За результатами опитування 
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з'ясувалося, що у 150 перехожих є кішка, у 130 - собака, у 50 - птах. У 60 
людей є кішка і собака, у 20 - кішка і пташка, у 30 - собака і пташка. У 70 осіб 
взагалі немає домашньої тварини. У 10 людина є і кішка, і собака, і пташка. 
Скільки перехожих взяли участь в опитуванні? 

22. Іноземні мови. У школі з поглибленим вивченням іноземних мов провели 
опитування серед 100 учнів. Учням було задано питання: "Які іноземні мови 
ви вивчаєте?". З'ясувалося, що 48 учнів вивчають англійську, 26 - французьку, 
28 - німецьку. 8 школярів вивчають англійську та німецьку, 8 - англійська і 
французьку, 13 - французьку та німецьку. 24 школяра не вивчають ні 
англійську, ні французьку, ні німецьку. Скільки школярів, які пройшли 
опитування, вивчають одночасно три мови: англійську, французьку та 
німецьку? 

23. Олімпіада з фізики. На олімпіаді з фізики школярам запропонували 
розв’язати три завдання: одне з кінематики, одне з термодинаміки, одне з 
оптики. Результати олімпіади були такі: задачу з кінематики розв’язали 400 
учасників, з термодинаміки - 350, з оптики - 300. 300 школярів розв’язали 
завдання з кінематики і термодинаміки, 200 - з кінематики і оптиці, 150 - з 
термодинаміки і оптики. 100 чоловік розв’язали завдання з кінематики, 
термодинаміки і оптики. Скільки школярів розв’язали два завдання? 

24. Математичний гурток. У класі 35 учнів. З них 12 є учасниками 
математичного гуртка, 9 - біологічного, а 16 хлопців не відвідують ці гуртки. 
скільки біологів захоплюються математикою? 

25. Три види транспорту. У класі 30 чоловік. 20 з них кожен день користуються 
метро, 15 – автобусом, 23 – тролейбусом, 10 – і метро, і тролейбусом, 12 – і 
метро, і автобусом, 9 – і тролейбусом, і автобусом. Скільки людей щоденно 
користуються всіма трьома видами транспорту? 

26. Родичі. По дорозі йшли два батька і два сина. А всього три людини. Чи 
можлива така ситуація і як показати це за допомогою кіл Ейлера-Венна? 

27. Іван і Петро. Івана цікавлять комп'ютери, книги та автомобілі. Петра цікавить 
щось, що цікавить Івана, але якщо це щось є технікою і якщо це зроблено в 
Україні. Відомо, що комп'ютери та автомобілі - це техніка. Крім того, відомо, 
що комп'ютери виробляються в Америці, а автомобілі - в Америці та Україні. 
Питання: "Що цікавить Петра?" 

28. Голодний студент. На сковороді можуть одночасно смажитися дві котлети. 
Кожну котлету потрібно обсмажувати з двох боків, при цьому на 
обсмажування її з одного боку потрібно 2 хв. Голодний студент мріє швидше 
підсмажити три котлети. Яка найменша кількість часу йому буде для цього 
потрібно? 
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29. Хірургія. Трьом хірургам необхідно послідовно прооперувати в польових 
умовах хворого, який страждає заразним захворюванням. Самі хірурги теж 
хворі, причому всі - різними хворобами. У хірургів є лише дві пари 
стерильних рукавичок. Підкажіть план операції, після якої ні хірурги, ні 
хворий не заразяться один від одного. (Допомагати один одному під час 
операцій хірурги не повинні. Оперувати однією рукою не можна). 

30. Верблюд та банани. Верблюд вирощує банани. Цього року він зібрав багатий 
урожай – 3000 бананів. Але ось невдача – найближче місце, де їх можна 
продати, знаходиться за 1000 км. За один раз верблюд може перевести не 
більше 1000 бананів, при цьому за кожен кілометр шляху він з'їдає 1 банан. 
Яку максимальну кількість бананів може продати верблюд? 

31. Наш вік. Нам обом 63 роки. Зараз мені вдвічі більше років, ніж було вам тоді, 
коли мені було стільки років, скільки вам зараз. Скільки років мені і скільки 
років вам? 

32. Який знак пропущено? Дана така рівність: (71-1)(71+1)=7. В ній пропущений 
один знак. Який знак потрібно поставити,щоб рівність була правильною? 

33. Розставити дужки і знаки. Розставте дужки і математичні знаки так, щоб 
рівність була правильною: 9999999 = 100. 

34. Розставити правильно числа. Розставте усі десять цифр 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
0 в такому порядку, щоб число, що вийшло, ділилося на усі числа від 2 до 18. 

35. Піца. На яку максимальну кількість частин можна розділити піцу за шість 
розрізів? 
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4. 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. 

 
5. СТРУКТУРА БІЛЕТУ ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова 

Факультет    

 
Ступень: магістр 
Галузь знань:   Додаткове вступне 
Спеціальність:   випробування 
На базі ОКР: «Бакалавр» 

 
 

Екзаменаційний білет №    
 

1. Розв'язування нелінійних рівнянь ітераційними методами. Методи простої ітерації та 
Ньютона. 

2. Мислення. Характеристика простих та складних операцій мислення людини. Види 
мислення: альтернативні класифікації. Поняття про вербальні та невербальні форми 
мислення, їх зміст. Індивідуальні мислительні якості людини. Поняття про  інтелект. 
Роль мислення в інтелектуальній діяльності людини. 

3. Задача. Верблюд вирощує банани. Цього року він зібрав багатий урожай – 3000 бананів. 
Але ось невдача – найближче місце, де їх можна продати, знаходиться за 1000 км. За 
один раз верблюд може перевести не більше 1000 бананів, при цьому за кожен кілометр 
шляху він з'їдає 1 банан. Яку максимальну кількість бананів може продати верблюд? 

 

Затверджено на засіданні Приймальної комісії НПУ імені М. П. Драгоманова 

Протокол №  від «  » березня 2018 р. 
 
Голова фахової комісії   /В.М. Франчук/ 
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