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ВСТУП 

 Зміст підготовки студентів з комп‘ютерної інженерії повинен відповідати 
потребам регіону і бути направленим на те, щоб в галузі технічних і програмних 
засобів обчислювальної техніки підготовка спеціаліста з комп'ютерних систем та 
мереж і системного програмування дозволяла б йому проектувати та розробляти 
як на рівні окремих блоків та вузлів, так і на структурно-системному рівні уні-
версальні та спеціалізовані комп’ютери, комп’ютерні мережі, обчислювальні 
комплекси, системи, спеціалізовані мікропроцесорні пристрої, контролери, адап-
тери та iнш., а в галузі програмування та програмного забезпечення дозволяла б 
йому як в якості фахового, так і системного програміста самостійно розробляти 
та використовувати системне та прикладне математичне забезпечення, зокрема 
розробляти та використовувати драйвери, утиліти користувача, операційні сис-
теми, компілятори, інформаційні системи, бази даних, комп’ютерну графіку, си-
стеми автоматизованого проектування, інтерактивні системи штучного інтелек-
ту, вбудовані програми для спеціалізованих обчислювальних систем. 

В процесі навчання студент повинен знати структури і технічні характерис-
тики сучасних електронних обчислювальних машин, систем і мереж 
комп’ютерів і їхнього програмного забезпечення; аналітичні і експериментальні 
засоби оцінки параметрів і технічних характеристик обчислювальних машин, си-
стем і мереж; науково-технічні принципи побудови і функціонування засобів об-
числювальної техніки; засоби аналізу, організації і планування обчислювальних 
процесів в обчислювальних середовищах загального і спеціального призначення, 
засоби організації виробництва, налагодження, і технічної експлуатації елект-
ронних обчислювальних машин, систем і мереж; принципи організації, засоби 
проектування системного програмного забезпечення; аналітичні засоби аналізу 
функціонування і верифікації системного забезпечення електронних обчислюва-
льних машин універсального та спеціального призначення, систем і мереж; 
принципи моделювання засобів ОТ і інших об'єктів, основи побудови і принципи 
використання зосереджених і розподілених банків і баз даних. 

Студент, що навчається за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія», по-
винен самостійно вміти та мати навички ставити і вирішувати конкретні профе-
сійні задачі по розробці і вдосконаленню технічного обладнання обчислювальної 
техніки; виконувати розрахунки елементів, вузлів, приладів ЕОМ, систем та ме-
реж на основі сучасної елементної бази і засобів моделювання і автоматизовано-
го проектування; проектувати системні програми на мовах низького (асемблер) 
та високого рівнів, здійснювати регулювання, налагодження, іспит і технічну 
експлуатацію обчислювальних машин, систем та мереж. 

Студент повинен мати навички розрахунку елементів, вузлів і 
комп’ютерних приладів та проектування технічного обладнання обчислювальної 
техніки загального і спеціального призначення; планування і адміністрування в 
мережах обчислювальних машин, конфігурування апаратних і програмних засо-
бів обчислювальних машин, систем і мереж; настанови системного, мережного і 
прикладного програмного забезпечення на комп’ютерах різноманітних класів; 



роботи з інтегрованими системами програмування і системами моделювання та 
автоматизації проектування. 

Фахові вступні випробування для зарахування абітурієнтів на навчання за 
освітньо-професійними програмами бакалавра призначені для перевірки системи 
знань та умінь за циклами математичної, природничо-наукової і професійно-
орієнтованої  практичної підготовки і проводяться для встановлення рівня опа-
нування студентами наступних дисциплін: 

− математика; 
− фізика; 
− дискретна математика; 
− програмування; 
− об’єктно-орієнтоване програмування; 
− комп’ютерна схемотехніка; 
− архітектура комп’ютерів; 
− комп’ютерні мережі 
− системне програмування; 
− операційні системи; 
− периферійні пристрої. 

Розділ 1. Математика 

Лінейна алгебра. Дійсні числа та дії над ними. Алгебраїчні перетворення. 
Рівняння з однією змінною: розв'язування лінійних, квадратних, біквадратних, 
ірраціональних, показникових, логарифмічних рівнянь. Нерівності. Система лі-
нійних рівнянь. Визначники. Матриці [1]. 

Елементи векторної алгебри та аналітичної геометрії. Вектори. Координа-
ти на прямій. Координати на площині. Координати у просторі. Лінійні операції з 
векторами в координатах. Координати вектора, що заданий двома точками. Пря-
ма на площині. . Параметричні і канонічні рівняння прямої. Рівняння прямої, що 
проходить через дві задані точки. Рівняння прямої з кутовим коефіцієнтом.  
Пряма у просторі. Лінії другого порядку [2]. 

Вступ до математичного аналізу. Функція однієї змінної. Способи задаван-
ня функції. Область визначення та область значень функії. Властивості функцій. 
Елементарні функцій та їх графіки. Поняття оберненої функції. Границя функції 
однієї змінної. Числова послідовність. Означення границі послідовності. Нескін-
ченно малі величини. Нескінченно великі величини. Означения границі функції. 
Односторонні границі. Властивості функцій, що мають скінченні границі. Непе-
рервність функції однієї змінної [2].  

Диференційне числення функції однієї змінної. Похідна функції однієї 
змінної. Означення похідної. Геометричний, механічний зміст похідної. Похідні 
елементарних функцій. Похідна оберненої функції. Таблиця похідних. Правила 
обчислення похідних. Похідна складної функцї. Диференціал функції однієї 
змінної. Дослідження функції за допомогою похідних. Умова сталості функції. 
Умови зростання та спадання функції на проміжку. Максимум і мінімум функції. 



Опуклість та увігнутість графіка функції, точки перетину, асимптоти графіка 
функції. Загальна схема побудови графіка функції [3]. 

Література 
1. Бугров Я. С. Высшая математика: в 3 т./Я. С. Бугров, С. М. Никольский. 

– М. : Дрофа, 2004.  
2. Данко П.Е. Высшая математика в упражнениях и задачах/ П.Е.Данко, 

А.П.Копов, Кожевникова Т.Я. – М.: Вища школа, 1980. 
3. Кудрявцев В.А. Краткий курс по высшей математике/ В.А.Кудрявцев, Б.П. 

Демидович. – М.: Наука, 1989. – 656 с. 

Розділ 2. Фізика 

Механіка. Кінематика. Траєкторія руху. Рівномірний прямолінійний рух. 
Нерівномірний рух. Середня та миттєва швидкість. Рівноприскорений рух. При-
скорення. Рівняння рівноприскореного руху. Швидкість руху. Рівняння рівномі-
рного прямолінійного руху [1].  

Динаміка. Механічна взаємодія тіл. Сила. Види сил у механіці. Вимірю-
вання сил. Додавання сил.Закони динаміки. Перший закон Ньютона. Інерціальні 
системи відліку. Інерція та інертність. Маса та імпульс тіла. Другий закон Нью-
тона. Третій закон Ньютона. Гравітаційна взаємодія. Закон всесвітнього тяжіння. 
Гравітаційна стала. Сила тяжіння. Межі застосування законів Ньютона [1].  

Закони збереження в механіці. Механічні коливання і хвилі. Вільні коли-
вання. Гармонічні коливання. Амплітуда, період і частота коливань. Рівняння га-
рмонічних коливань. Фаза коливань.  Релятивістська механіка [2].  

Молекулярна фізика і термодинаміка. Властивості газів, рідин, твердих тіл. 
Основи термодинаміки. Теплові машини. Принцип дії теплових двигунів. Дви-
гун внутрішнього згоряння. Дизель. Холодильна машина [2].  

Електродинаміка. Електричне поле. Різниця потенціалів. Електроємність. 
Електроємність плоского конденсатора. Електричний струм. Електрорушійна 
сила. Закон Ома для повного кола. Електричні кола з послідовним і паралельним 
з’єднанням провідників. Робота та потужність електричного струму. Теплова дія 
струму. Електропровідність напівпровідників та її види. Власна і домішкова 
провідності напівпровідників. Електронно-дірковий перехід: його властивості і 
застосування. Напівпровідниковий діод. Напівпровідникові прилади та їх засто-
сування. Струм у вакуумі та його застосування. Електронні пучки та їх властиво-
сті. Електронно-променева трубка [2].  

 Електромагнітне поле. Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Маг-
нітне поле струму. Індукція магнітного поля. Потік магнітної індукції.  Сила 
Ампера. Дія магнітного поля на рухомі заряджені частинки. Сила Лоренца. Мо-
мент сил, що діє на прямокутну рамку зі струмом у магнітному полі. Принцип дії 
електродвигуна. Електромагнітні коливання і хвилі [2].  

Хвильова і квантова оптика. Атомна і ядерна фізика [3]. 
Література 
1. Кучерук І.М., Горбачук І.Т., Луцик П.П. Загальний курс фізики: Нав-

чалний посібник. Т. 1.: Механіка. Молекулярна фізика і термоди-
наміка.–К.: Техніка, 2006. –532с.іл. 



2. Кучерук І.М., Горбачук І.Т., Луцик П.П. Загальний курс фізики: Навч. 
посібник –Т. 2.: Електрика і магнетизм. –К.: Техніка, 2006. –452с.іл. 

3. Кучерук І.М., Горбачук І.Т. Загальний курс фізики: Навчальний посіб-
ник –Т. 3.: Оптика. Квантова фізика. –К.: Техніка,2006. –518с.іл. 

Розділ 3. Дискретна математика 

Теорія множин. Основні понятті. Операції над множинами. Комбінаторіка. 
Основні поняття, комбінаторні з’єднання [1, 2]. 

Булева алгебра. Булеан. Булеві змінні та булеві функції, аналітичне пред-
ставлення функцій.. Методи мінімізації логічних функцій (метод Квайна-Мак-
Класкі, карти Карно). Теорія графів. Неорієнтовані графи. Підграфи. Ейлереві та 
Гамільтонові графи. Зв’язність. Дерева та остови, остов найкоротших маршрутів. 
Алгоритми пошуку найкоротших шляхів на графі. Розфарбування графів. Хро-
матичне число та індекс. Плоскі та планарні графи [3]. 

Література 
1. Пасічник В.В., Нікольський Ю.В., Щербина Ю.М. Дискретна математи-

ка. – К.: «Магнолія». – 2015. – 432 с. 
2. Бондаренко М.Ф., Білоус Н.В., Руткас А.Г. Комп’ютерна дискретна ма-

тематика. – Харків, Компания СМИТ, 2008. – 485с. 
3. Новиков Ф.А. Дискретная математика для программистов. – СпБ.: Пи-

тер, 2006. – 368с. 

Розділ 4. Програмування 

Поняття алгоритму. Основні властивості алгоритмів. Способи опису алго-
ритмів. Базові структури алгоритмів. Алгоритмічні мови. Програма і мови про-
грамування. Поняття транслятора. Структура програми. Типи даних. Вирази [1].  

Оператори. Оператор присвоювання. Оператори введення, виведення. 
Опис вказівок повторення і розгалуження мовою програмування. Опис умов [1].  

Структурний підхід до розробки алгоритмів і програм. Процедури і функ-
ції. Масиви. Алгоритми і програми роботи з масивами. Методи впорядкування та 
пошуку елементів лінійного масиву. Робота з рядками [2]. 

Електронні таблиці, їх призначення та основні функції. Робота з файлами 
електронних таблиць. Опрацювання та пошук інформації в середовищі таблич-
ного процесора [3]. 

Література 
1. Ковалюк Т.В. Основи програмування. -  К.: BHV, 2005. - 400с. 
2. Ковалюк Т.В. Алгоритмізація та програмування. – К.: «Магнолія».- 

2016. – 400 с. 
3. Керниган Б., Ритчи Д. Язык программирования Си. - М.: «Финансы и 

статистика». – 688 с. 

Розділ 5. Об’єктно-орієнтоване програмування 

Об'єкти і класи, поняття класу об'єктів, основні характеристики стану кла-
су, поняття перевантаження операторів з ++, дружні функції (friend functions), 



обробка виняткових ситуацій, уявлення рядків, обробка рядків, похідні класи, ві-
ртуальні функції, множинне спадкування [1, 2].  

Похідні класи векторів, потоки. організація введення / виведення шаблони 
функцій і класів, видимість елементів, статична і вільна пам'ять, застосування 
ОО-підходу в базах даних [3]. 

Література 
1. Бьерн Страуструп. Язык программирования С++. – М.: Бином, 2015. – 

1136 с. 
2. Роберт Лафоре Объектно-ориентированное программирование в С++. 

Спб.: Питер, 2015. – 928 с. 
3. Стивен Прата Язык программирования C++. Лекции и упражнения. – 

М.: Вильямс,2015. – 1248 

Розділ 6. Комп’ютерна схемотехніка 

Перемикальні функції, їх подання та мінімізація. Комбінаційні логічні 
схеми (КЛС). Основні характеристики комбінаційних схем [1].  

Проектування комбінаційних схем. Розробка схем в заданому базисі, з 
урахуванням обмежень по числу входів та виходів. Використання інтегральних 
схем для синтезу КЛС [2]. 

Типові комбінаційні вузли комп’ютера. Дешифратори. Шифратори. Муль-
типлексори. Побудова типових вузлів на інтегральних схемах [3].  

Типові вузли комп’ютера. Тригери. Регістри. Лічильники.. Побудова типо-
вих вузлів на інтегральних схемах. Запам’ятовуючі пристрої. Арифметичні при-
строї. Суматори [3]. 

Література 
1. Бабич М. П., Жуков И.А. Комп’ютерна схемотехніка: Навчальний  

посібник. – К.: МК-Прес, 2004. – 412с. 
2. Угрюмов Е. П. Цифровая схемотехника. – СПб.:БХВ-Петербург, 2004. – 

528с. 
3. Баркалов О.О., Ковальов С.О., Мальчева Р.В. Проектування операцій-

них пристроїв. – Донецьк, РВА ДонНТУ, 2005. – 312 с. 

Розділ 7. Архітектура комп’ютерів 

Представлення інформації в комп’ютері. Способи представлення цілочис-
лових даних у процесорних пристроях. Відображення алгебричних чисел у пря-
мому коді (ПК), оберненому коді (ОК), модифікованому оберненому коді 
(МОК), додатковому коді (ДК), модифікованому додатковому коді (МДК). Ви-
конання арифметичних операцій у різних машинних кодах [1, 2]. 

Архітектура процесорів. Процесори. Системи команд. Мікрокоманди. Мік-
роалгоритми. Способи адресації. Мікропроцесорні комплекти ВІС. Організація 
пам’яті. Організація багаторівневої пам’яті. Віртуальна пам’ять. Робота 
комп’ютера із зовнішніми пристроями. Режим переривань. Прямий доступ до 
пам’яті. Програмне управління вводом-виводом [3]. 

Література 
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Розділ 8. Комп’ютерні мережі 

Топології локальних мереж та модель OSI. Дротові лінії зв'язку. Бездротові 
лінії зв'язку. Кодування інформації, призначення і структура кадрів. Методи 
управління обміном. Функції та протоколи канального рівня. Адресація в мере-
жах TCP/IP. Огляд основного мережевого обладнання [1].  

Основи маршрутизації. Фрагментація пакетів і управління передачею да-
них. Алгоритми і протоколи маршрутизації. Якість обслуговування та трансляція 
мережевих адрес. Основні протоколи стека TCP/IP. Основи мережевої безпеки. 
Віддалений доступ і мережеві служби. Технології глобальних мереж. Комутація 
пакетів і каналів. Технології комутації та технічна реалізація комутаторів. Порти 
і сокети у моделі TCP/IP. Протокол дейтаграм UDP. Особливості використання 
протоколів RIP та ARP [2]. 

Література 
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Розділ 9. Системне програмування 

Засоби та задачі системного програмування. Архітектура та система ко-
манд базового процесору. Програмування на мові Асемблер [1]. 

Використання і програмування стандартних функцій мов програмування та 
операційних систем. Мови високого рівня в системному програмуванні. Програ-
мування типових елементів системних програм [2]. 

Література: 
1. Пирогов В.Ю. Ассемблер для Windows. М.: Издатель Молгачева. В., 

2002. – 552с., ил. 
2. Харт Дж. М Системное программирование в среде Win32 : Руководство 

разработчика приложений для системы Windows  пер. с англ. А.В. Вы-
соцкого, А.С. Подосельника ; под ред. А.В. Высоцкого. – М.: ИД "Ви-
льямс", 2001. – 464 с.: ил. 

Розділ 10. Операційні системи 

Складові частини операційних систем. Розподіл пам'яті. Апаратні і про-
грамні переривання. Організація оброблювача переривань користувача. Дослі-
дження ресурсів комп'ютера з програми користувача [1]. 



Особливості організації файлової підсистеми, як складової частини ОС. 
Фізичні та логічні моделі файлових систем. Структури службової інформації  
пристроїв зовнішньої пам’яті в залежності від типу файлової системи. Оптиміза-
ція роботи ОС. Інсталяція ОС. Експлуатація ОС [2]. 

Література: 
1. Э.Таненбаум. Современные операционные системы. 2-е изд. СПб.: Пи-

тер, 2006. – 1038с.: ил. 
2. Дэвид Соломон, Марк Русинович. Внутреннее устройство Microsoft 

Windows: Windows Serwer 2003, Windows XP и Windows 2000: мастер-
класс. Русская редакция ; СПб. : Питер, 2005. – 992с. : ил. 

Розділ 11. Периферійні пристрої 

Паралельний інтерфейс. Режими передачі даних. Голчасті принтери. Ряд-
ковий принтер. Кольоровий голчастий принтер. Принцип роботи струминних 
принтерів. Термічні принтери. Сублимаційні та термовоскові принтери. Лазерні 
технології друку. Світлодіодні принтери. Послідовні інтерфейси. Інтерфейс RS-
232C. Ресурси СOM-портів. Конфігурування СOM-портів [1]. 

Принципи роботи модемів. MNP-протоколи. Клавіатура, загальна інфор-
мація. Скан-коди. Системна підтримка клавіатури. Інтерфейс клавіатури. Флеш-
пам'ять, загальна інформація. Принцип дії осередка флеш-пам'яті. Архітектури 
флеш-пам'яті. NOR-пам'ять. NAND-пам'ять. Тверодотільні накопичувачі (SSD). 
RAM SSD-пристрої. SSD на NAND-пам'яті. Специфікації системи USB. Фізич-
ний інтерфейс. Модель передачі даних [2].  

Література: 
1. Старков В.В. Архитектура персонального компьютера. Организация, 

устройство, работа.  –  М.: Горячая линия-Телеком, 2009. – 538 с. 
2. Гук М. Аппаратные средства IBM PC. Энциклопедия. – С-Пб.: «Пи-

тер», 2006. – 1072 с. 
 
 



Критерії оцінювання результатів 
фахового вступного випробування 

 
При перевірці виконання фахового вступного випробування за відповіді на 
кожне питання виставляються бали згідно з рівнем виконуваного завдання: 
 
Форма 1: 

Кількість 

балів 
Критерій, за яким виставляється зазначена кількість балів 

1 виставляється, якщо при відповіді на питання надано вірну відповідь 

0 
виставляється, якщо при відповіді на питання надано невірну відпо-
відь або відповідь на питання відсутня 

 
Форма 2: 

Кількість 

балів 
Критерій. за яким виставляється зазначена кількість балів 

2 

При відповіді на питання надані правильні та грамотні відповіді з ви-
користанням відповідної термінології та символіки в необхідній логі-
чній послідовності. У разі необхідності наведено логічну послідов-
ність розв’язання задачі. Приведені необхідні розрахунки, графіки та 
залежності, які передбачають формулювання вимог до результату ро-
зрахунків. 

1 При відповіді на питання виявлено базовий рівень знань стосовно те-
ми питання. При виконанні розрахунків має місце суттєві неточності 
та грубі помилки. Не наведені графіки, таблиці та залежності, які по-
яснюють отримані результати. Не зроблені висновки за результатами 
розрахунків. 

0 Одиночні вибіркові знання стосовно питання.  
Невірна відповідь чи відповідь  відсутня 

 
Форма 3: 

Кількість 

балів 
Критерій. за яким виставляється зазначена кількість балів 

5 

При відповіді на питання чітко та ясно надані правильні та грамотні 
відповіді з використанням відповідної термінології та символіки в не-
обхідній логічній послідовності. Наведено логічну послідовність 
розв’язання задачі. Приведені необхідні розрахунки, графіки, таблиці 
та залежності, які передбачать формування результату. Зроблені ви-
сновки за результатами розрахунків. 

4 

При відповіді на питання надані загалом правильні відповіді з вико-
ристанням відповідної термінології та символіки. Наведено 
розв’язання задачі. Приведені розрахунки, графіки, таблиці та залеж-
ності, але не вказано як саме вони передбачають формування резуль-
тату. Зроблені не всі необхідні висновки за результатами розрахунків. 



Кількість 

балів 
Критерій. за яким виставляється зазначена кількість балів 

3 

При відповіді на питання виявлено базовий рівень знань стосовно пи-
тання. При виконанні розрахунків мають місце дрібні неточності. На-
ведені графіки, таблиці та залежності, які пояснюють отримані ре-
зультати, мають помилки. Не зроблені висновки за результатами роз-
рахунків. 

2 

При відповіді на питання виявлено базовий рівень знань стосовно пи-
тання. При виконанні розрахунків має місце суттєві неточності та 
помилки. Не наведені графіки, таблиці та залежності, які пояснюють 
отримані результати. Не зроблені висновки за результатами розраху-
нків. 

1 
При відповіді на питання виявлено базовий рівень знань стосовно те-
ми питання. При виконанні розрахунків має місце суттєві неточності 
та грубі помилки. Не зроблені висновки за результатами розрахунків. 

0 
Одиночні вибіркові знання стосовно питання.  
Невірна відповідь чи відповідь  відсутня 

 
Загальна оцінка фахового вступного випробування формується залежно від 

набраних за відповіді на питання балів наступним чином:  
 

Сума балів   Оцінка за національною шкалою  

40-50 балів відмінно   
30-39 балів добре  
15-29 балів задовільно  
0-14 балів незадовільно   

 
 
 
 


