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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, будучи частиною більшості сфер діяльності.
Інформаційні
технології
покликані,
грунтуючись
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 модернізацію освітньої діяльності в контексті
європейських вимог. Визначальними критеріями освіти в рамках
Болонського процесу є: якість підготовки фахівців; зміцнення довіри між
суб'єктами
освіти; відповідність
європейському
ринку
праці; мобільність; сумісність кваліфікації на вузівському та після
вузівському
етапах
підготовки; посилення
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.
Абітурієнтам, які вступають на магістерську програму «Розробка
програмно-інформаційних систем», іспит оцінюється в 100 балів в наступних
випадках:


наявність диплома, що підтверджує, що абітурієнт є
призером меж-родного або фіналу Imagine Cup;



наявність диплома, що підтверджує, що абітурієнт є
учасником або призером міжнародного фіналу ACM ICPC;



наявність диплома, що підтверджує, що абітурієнт є
учасником або призером міжнародного фіналу GMC »




наявність сертифіката IEEE Computer Society CSDA / CSDP;
наявність диплома, що підтверджує, що абітурієнт є
призером олімпіади студентів з інформатики, програмування або
математики.

СТРУКТУРА екзаменаційних білетів
Іспит проводиться у формі автоматичного тестування.
Час іспиту - 3 години.
Кожен екзаменаційний питання може мати одну з двох форм:
- форму завдання, рішенням якої є одне або кілька чисел або слів;
- форму завдання, для вирішення якої необхідно написати програму.
(При цьому програма може бути написана на одному з наступних мов
програмування: C, C ++, С  Java, Pascal).
ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ
Інформатика
Поняття інформації. Класифікація програмних продуктів і програмного
забезпечення. Класифікація
системного
програмного
забезпечення. Інструментарій техно-логії програмування. Класифікація
прикладного програмного забезпечення.
організація ЕОМ
Традиційна архітектура фон Неймана. Основні архітектурні принципи
побудови комп'ютера. Мова Асемблера. Підсистема пам'яті сучасного

мікропро-цессора. Основний принцип побудови ієрархічної пам'яті. Техніка
конвейеризации. Командний конвеєр. Способи реалізації багатопоточності в
сучасних мікро-процесорах. Базові поняття архітектури обчислювальних
систем. Принципи організації CISC і RISC архітектур.
Мережі ЕОМ та телекомунікації
Принципи багаторівневої організації локальних і глобальних мереж
ЕОМ. Конфігурації локальних обчислювальних мереж і методи
доступу. Топологія мереж. системи
з комутацією каналів і пакетів. Середовища передачі даних. Конфігурації
глобальних мереж ЕОМ і методи комутації в них. Апаратні та програмні
засоби телекомунікації. Проблеми секретності в мережах ЕОМ. Тенденції
розвитку телекомунікаційних систем Методи організації мереж
ЕОМ. Основні принципи їх функціонування. Класифікація мереж за
масштабом і топології. Поняття мережевого протоколу. Протоколи
канального, мережевого, транспортного і сеансового рівнів. Мережева
архітектура TCP / IP: основні принципи організації та функціонування.
Операційні системи
Призначення і функції операційних систем. Структура файлової
системи. Пристрої. Поняття процесу і ядра. Диспетчеризація та синхронізація
процесів. Поняття пріоритету і черги процесів. Поняття подієвого
програмування. Багатопроцесорний
режим
роботи.Управління
пам'яттю. Основні засоби апаратної підтримки функцій ОС: система
переривань, захист пам'яті, механізм перетворення адрес в системах
віртуальної пам'яті, управління периферійними пристроями. Операційна
система Windows. Управління роботою системи за допомогою командних
файлів. Мова командних файлів. . Операційні системи сімейства Unix, Linux:
файлова система, основні команди, командний інтерпретатор Shell.
Програмування
Структура програми. Стандартні типи даних і основні керуючі
структури мови програмування. функції; масиви, покажчики, файли,
динамічні структури даних, списки, рекурсія. Об'єктно-орієнтоване
програмування. Класи, конструктори і деструктори, модифікатори доступу,
перевантаження операцій.
Поняття про методи трансляції. Лексичний, синтаксичний, семантичний
аналіз. Основні алгоритми генерації об'єктного коду. Машинно-орієнтовані

мови (асемблери). Типові компоненти систем програмування:
транслятори, редактори зв'язків, отладчики, текстові редактори.

мови,

Бази даних
Призначення і основні компоненти системи баз даних. Моделі
даних. Ієрархічна, мережева та реляційна моделі даних. Мова маніпулювання
даними для реляційної моделі. Мова SQL. Поняття транзакції. Основні
властивості транзакцій Проектування реляційної бази даних. Створення і
модифікація бази даних. Пошук, сортування, індексування бази даних,
створення форм і звітів. Цілісність і збереження баз даних. CASE-засоби
розробки БД.
Дискретна математика, теорія автоматів і формальних мов
Функції алгебри логіки, СКНФ і СДНФ. Методи мінімізації
нормальних диз'юнктивних і кон'юнктивні форм. Основні поняття теорії
графів, матриці суміжності і інцидентності, маршрути, цикли, зв'язність,
алгоритми обходу в ширину (BFS) і в глибину (DFS), мінімальні покривають
дерева.
Поняття кінцевого автомата, синтез і перетворення кінцевих
автоматів. Поняття
мови
і
граматики. Контекстно-вільні
граматики. Синтаксичний аналіз, дерево граматичного розбору. Операції над
КС-мовами і синтез КС-граматик.
Математична логіка і теорія алгоритмів
Функції алгебри логіки, СКНФ і СДНФ. Методи мінімізації
нормальних диз'юнктивних і кон'юнктивні форм. Обчислення висловлювань
та його інтерпретація в алгебрі логіки. Принцип дедукції. Метод
резолюцій. Формалізація
поняття
алгоритму. Теорія
обчислюваності. Частково рекурсивні і примітивно рекурсивні функції,
машина Тьюринга. Алгоритмічно нерозв'язні проблеми. Теорія складності
обчислень, NP-повнота.
Обчислювальна математика
Похибка обчислень. Ітераційні методи рішення лінійних алгебраїчних
систем великої розмірності. Чисельні методи розв'язання звичайних
диференціальних
рівнянь. Чисельне
інтегрування
та
диференціювання. Апроксимація функцій, метод найменших квадратів.
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