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1. Пояснювальна записка 

В умовах розбудови національної системи освіти, відтворення і зміцнення 
інтелектуального потенціалу нації, виходу науки і техніки, економіки і 
виробництва в Україні на світовий рівень, інтеграції в світову систему освіти, 
переходу до ринкових відносин і жорсткої конкуренції на ринку праці, 
особливо актуальним стає забезпечення належного рівня фахової підготовки 
майбутнього фахівця з комп'ютерної інженерії. 

Сучасні потреби суспільства вимагають чіткої стратегії вищої освіти. Уся 
система підготовки фахівця з комп'ютерної інженерії повинна будуватися на 
принципах науковості, цілісності, послідовності, бути безперервною і 
забезпечувати наступність у навчанні між різними ланками підготовки у вищій 
школі. 

Програма фахового вступного випробування на здобуття ступеня 
бакалавра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за 
спеціальністю 123 Комп’ютерна інженерія є документом, який базується на 
стандартах вищої освіти, що узагальнюють вимоги з боку закладу вищої освіти 
до змісту освіти і навчання з узагальненим об’єктом діяльності – технічні 
(апаратні) засоби та системне програмне забезпечення комп’ютерних систем та 
мереж універсального і спеціального призначення та їх компонент. 

2. Загальні положення. 

2.1. Мета і завдання вступного випробовування. 

Метою проведення вступних випробувань є забезпечення конкурсних 
засад при зарахуванні до ДВНЗ УДХТУ на навчання для здобуття ступеня 
бакалавра за спеціальністю – 123 Комп’ютерна інженерія шляхом виявлення 
рівня підготовленості вступників по професійних дисциплінах та математики і 
оцінка рівня знань та умінь, передбачених кваліфікаційною характеристикою 
молодшого спеціаліста за даною спеціальністю. 



2.2. Перелік дисциплін фахового вступного випробування 

Дисципліни, що винесені на фахові випробування для осіб, які вступають 
до ДВНЗ УДХТУ для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за 
спеціальністю 123 Комп’ютерна інженерія: 

1. Комп'ютерна логіка. 
2. Програмування та алгоритмічні мови. 
3. Архітектура комп’ютерів. 
4. Комп’ютерні мережі. 

3. Перелік питань 

Дисципліна "Комп'ютерна логіка" 

1. Системи числення. Переведення числової інформації з однієї позиційної 
системи числення в іншу. 

2. Форми подання та кодування числової інформації в  комп’ютері. 
3. Арифметичні дії з двійковими числами. Операції з фіксованою комою.  

Операції з плаваючою комою. 
4. Основні поняття алгебри логіки.  
5. Аналітичне представлення функцій алгебри логіки. Досконалі нормальні 

форми.  
6. Спрощення і мінімізація логічних функцій 

Дисципліна "Програмування" 

1. Мова програмування С. Алфавіт мови, символи. Ключові слова мови С. 
Константи та операції. Базові типи даних. 

2.  Основні директиву препроцесора.  Структура програми на мові С та її 
збірка в різних середовищах.  

3. Оператори мови програмування С. Використання операторів мови С при 
реалізації лінійних, розгалужених та циклічних процесів. 

4. Масиви даних, функції. Алгоритми обробки масивів даних. 
5. Алгоритмізація типових обчислювальних задач. 

Дисципліна "Архітектура комп’ютерів" 

1. Поняття архітектури ЕОМ. Класифікація ЕОМ. Ієрархічний принцип 
побудови апаратних засобів ЕОМ. 

2. Типова архитектура ЕОМ. Принцип програмного управління. 
3. Адресовий простір. Етапи виконання команд 
4. Взаємодія основних пристроїв ЕОМ. Основні режими роботи ЕОМ. 
5. Режими адресації  
6. Арифметико-логічні пристрої.  
7. Система вводу-виводу. 
8. Функціонування системної шини  



9. Конвейерна обробка команд. 

Дисципліна "Комп’ютерні мережі" 

1. Використання комп’ютерних мереж.  
2. Мережне устаткування. Технології локальних мереж. 
3. Мережеве програмне забезпечення. 
4. Стандарти комп’ютерних мереж.  
5. Моделі комп’ютерних мереж OSI/ISO та TCP/IP.  
6. Стандарти протоколів мереж TCP/IP. 
7. Служба імен доменів DNS, електронна пошта. 
8. Служба Samba і протокол SMB. 
9. Архітектура WWW.  

 



4. Критерії оцінювання знань та тривалість вступного випробування 

Фахове вступне випробування  проводиться в письмовій формі. Кожен 
абітурієнт отримує індивідуальний варіант завдання,  титульний лист та листи 
для виконання тестових завдань (чистовик та чернетка). 

Тривалість тестування – 2 години (120 хвилин). 
Правильна відповідь на питання оцінюється в 10 балів. Питання може бути 

оціненим балом від 1 до 9, якщо воно потребує проміжних розрахунків і 
абітурієнт продемонстрував знання методики розв’язання поставленої задачі, але 
допустив помилку на якійсь із стадій вирішення задачі. 

Мінімальна кількість балів за фахове вступне випробування складає 30 балів, 
а максимальна – 100. Шкала оцінювання за 100 бальною системою та її 
відповідність 5-ти бальній системі наведена у таблиці 1. 

 
Таблиця 1 - Узгодження оцінок 

Визначення Рейтинг 
в балах 

Традиційна  
оцінка 

Відмінно – відмінне виконання лише з незначною кількістю 
помилок 

90 -100 відмінно 

Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками 80 - 89 
Добре – в цілому правильна робота з певною кількістю 
помилок 

60 - 79 добре 

Задовільно – непогано, але зі значною кількістю недоліків 50 - 59 задовільно 
Достатньо – виконання задовольняє мінімальним критеріям 30 - 49 
Незадовільно - до участі у конкурсі на зарахування не 
допускаються 

< 30 незадовільно 

 

Особи, знання яких було оцінено балами нижче встановлених Правилами 
прийому до ДВНЗ УДХТУ (мінімальна кількість балів для допуску 30 балів), до 
участі у конкурсі на зарахування не допускаються 
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