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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; 
− комп’ютерна схемотехніка; 
− архітектура комп’ютерів. 

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. 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 6. 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 

1. Самофалов К.Г., Корнейчук В.И., Тарасенко В.П. Цифровые ЭВМ. – К.: 
Выща школа, 1989. – 424 с. 

2. Баркалов О.О., Ковальов С.О., Мальчева Р.В. Проектування операцій-
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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 

 
Загальна оцінка фахового вступного випробування формується залежно від 

набраних за відповіді на питання балів наступним чином:  
 

Сума балів   Оцінка за національною шкалою  

48-60 балів відмінно   
36-47 балів добре  
18-35 балів задовільно  
0-17 балів незадовільно   

 
 


