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Пояснювальна записка
Швидкий

розвиток

комп'ютерної

техніки

і

її

різного

програмного

забезпечення - це одна з характерних рис сучасного періоду розвитку
суспільства. Знання комп'ютерної інженерії сприяє успішній діяльності
майбутнього

фахівця,

Інформаційні

будучи

технології

частиною

покликані,

більшості

грунтуючись

сфер

діяльності.

і

раціонально

використовуючи сучасні досягнення в області комп'ютерної техніки та інших
високих технологій, новітніх засобів комунікації, програмного забезпечення і
практичного досвіду, вирішувати завдання щодо ефективної організації
інформаційного процесу для зниження витрат часу, праці, енергії і
матеріальних ресурсів у всіх сферах людського життя і сучасного
суспільства.
Україна чітко визначила орієнтир на входження в освітній і науковий простір
Європи

і

здійснює

європейських

модернізацію

вимог. Визначальними

освітньої

діяльності

критеріями

освіти

в

контексті
в

рамках

Болонського процесу є: якість підготовки фахівців; зміцнення довіри між
суб'єктами

освіти; відповідність

праці; мобільність; сумісність
вузівському

етапах

кваліфікації

європейському
на

підготовки; посилення

вузівському

ринку
та

після

конкурентоспроможності

Європейської системи освіти. Ці вимоги певною програмою розвитку вищої
освіти України.
Основні завдання та принципи створення зони Європейської вищої освіти:
введення двоциклового навчання; введення кредитної системи; формування
системи контролю якості освіти; розширення мобільності студентів і
викладачів; забезпечення працевлаштування випускників та привабливості
європейської системи.
Новий підхід до навчально-виховного процесу вимагає від викладачів
оновлення змісту навчання, створення системи діагностики професійної
підготовки студентів з урахуванням індивідуальних особливостей, що

впливають на якість знань і освіти, доповнення змісту викладання
комп'ютерної інженерії новими видами діяльності, які повинні забезпечити
систематизацію теоретичних знань.
Головним завданням при підготовці майбутніх інженерів є розвиток
логічного мислення, здатності до аналітичного осмислення дійсності, вміння
приймати найбільш вдалі рішення, благотворно впливають на ефективність
розвитку інформаційних систем.
ЗМІСТ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ (див. зразок)
Розділ 1. «Інформація та інформаційні процеси»
Інформація

та

дані. Форми

інформації. Інформація
суспільство. Вимірювання

та

адекватності

інформаційні
інформації. Системи

інформації. Заходи

процеси. Інформаційне
числення. Кодування

інформації. Переклад чисел з однієї системи числення іншу. Логічні основи
персонального комп'ютера.
Розділ 2. «Основи алгоритмізації та програмування»
Алгоритм і його формальне виконання. Основні типи алгоритмічних
структур. Лінійні

алгоритми. Розгалужуються

алгоритми. Циклічні

алгоритми. Основи об'єктно-орієнтованого візуального програмування.
Розділ 3. «Моделювання та формалізація»
Поняття моделі. Моделювання як спосіб пізнання. Класифікація
моделей. Види і основні етапи побудови моделі.
Формалізація. Основний принцип формалізації. Комп'ютерне
моделювання.
Розділ 4. «Архітектура комп'ютерів і комп'ютерних мереж»
Апаратне забезпечення персонального комп'ютера. Програмне
забезпечення персонального комп'ютера. Призначення і основні функції
операційної системи. Файлова система. Програмне забезпечення
персонального комп'ютера.

Розділ 5. «Інформаційні технології»
Технологія обробки текстової інформації. Технологія обробки
графічної інформації. Технологія обробки числової інформації. Класифікація
баз даних. Моделі даних.
Комп'ютерні комунікації. Локальні мережі. Глобальні мережі. Види
послуг комп'ютерних мереж. Основи технології WWW. Пошук інформації в
мережі Інтернет.
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ НА ВСТУПНОМУ
ВИПРОБУВАННІ
12-16 відповідей – “5” (відмінно);
11-13 відповідей – “4” (добре);
6-10 відповідей– “3” (задовільно);
0-5 відповідей – “2” (незадовільно).
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