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АЛГОРИТМІЗАЦІЯ ТА ПРОГРАМУВАННЯ 

Апаратне і програмне забезпечення ПК. Будова ПК. Функції основних 

складових ПК. Магістрально-модульний принцип будови ПК. Системне 

програмне та прикладне програмне забезпечення.  

Основи алгоритмізації. Поняття алгоритму. Властивості алгоритмів. 

Виконавець алгоритму. Способи подання. Типи алгоритмів. Інформаційна 

модель побудови алгоритмів. Поняття основного та допоміжного алгоритму. 

Табличні величини. Блок-схема алгоритму. Мова програмування, програма. 

Компілятор, система програмування. Транслятор, виконуваний файл. 

Складальник, додаток. Помилки програмування. Етапи створення програми та 

програмування. 

Мова програмування PYTHON. Поняття програми. Класифікація мов 

програмування. Стиль запису програм Python. Синтаксис мови програмування 

Python. Запуск програми на виконання. Основні типи даних та їх запис мовою 

програмування. Змінні та константи. Основні оператори мови. 

Введення/виведення даних. Логічні оператори в Python. Робота з масивами 

(списки, словники). Методи, які застосовуються при роботі з датами. Функції та 

їх опис мовою програмування. Виконання математичних розрахунків з 

використанням Python. Обробка тексту. Бібліотечні модулі. 

Мова програмування С++. Середовище програмування С++. Алфавіт 

мови. Ключові слова. Директиви препроцесора. Загальний вигляд програми. 

Типи даних. Сталі та змінні. Присвоєння. Правила узгодження типів. Операції 

інкременту та декременту. Команда присвоєння, суміщена з арифметичною 

операцією.  Математичні функції. Потоки. Введення-виведення даних. Адреси 

даних. Вказівники. Динамічна пам'ять. Розгалуження. Складена команда. Кома, 

як команда. Логічні вирази та логічні операції. Повторення (з післяумовою, 

передумовою, лічильником).  Функції. Масиви. Рядки символів та дії з ними. 

Криптографія. Порівняльна характеристика режимів програмування у 

середовищі Python та C++.  

 

Рекомендована література 

1. Анісімов А.В., Дорошенко А.Ю., Погорілий С.Д., Дорогий Я.Ю. 

Програмування числових методів мовою Python. К.: Видавничо-

поліграфічний центр "Київський університет", 2014. 640 с. 

2. Глинський Я.М., Анохін В. С., Ряжевська В. А. С++ і С++ Builder. Львів : 

Деол, СПД Глинський, 2003. 192 с.  

3. Ковалюк Т.В. Алгоритмізація та програмування: підручник. Львів : 

Магнолія 2006, 2013. 400 с. 

 

http://lib.mdpu.org.ua/e-book/osnovy_informatyky/Lesson6.htm#vopr1
http://lib.mdpu.org.ua/e-book/osnovy_informatyky/Lesson6.htm#vopr2
http://lib.mdpu.org.ua/e-book/osnovy_informatyky/Lesson6.htm#vopr3
http://lib.mdpu.org.ua/e-book/osnovy_informatyky/Lesson6.htm#vopr4
http://lib.mdpu.org.ua/e-book/osnovy_informatyky/Lesson6.htm#vopr5
http://lib.mdpu.org.ua/e-book/osnovy_informatyky/Lesson6.htm#vopr7
http://lib.mdpu.org.ua/e-book/osnovy_informatyky/Lesson6.htm#vopr8
http://lib.mdpu.org.ua/e-book/osnovy_informatyky/Lesson6.htm#vopr9
http://lib.mdpu.org.ua/e-book/osnovy_informatyky/Lesson6.htm#vopr9
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КОМП’ЮТЕРНА СХЕМОТЕХНІКА ТА АРХІТЕКТУРА КОМП'ЮТЕРІВ 

Логічні основи комп'ютерної схемотехніки. Алгебра логіки і теоретичні 

основи синтезу цифрових пристроїв. Основні закони алгебри логіки. Форми 

логічних функцій і їх використання для синтезу логічних схем. Логічні 

елементи і схеми. Принцип подвійності. Методи мінімізації булевих функцій. 

Основні характеристики цифрових мікросхем. Поняття елементів, 

вузлів і пристроїв комп'ютерної схемотехніки. Характеристики логічних 

елементів. 

Елементи комп'ютерної схемотехніки. Транзисторно-транзисторні 

логчні елементи. Логічні елементи емітерно-зв′язної логіки. Логічні елементи 

на МДН-транзисторах. Логічні елементи інтегрально-інжекційної логіки. 

Класифікація тригерів. Динамічні параметри тригерів. RS-тригер. Тригери типу 

JK. T-тригер. D-тригер. 

Послідовнісні (накопичувальні) вузли та комбінаційні функціональні 

вузли комп’ютерної схемотехніки. Регістри. Лічильники. Дешифратори. 

Шифратори. Мультиплексори. Демультиплексори. Компаратори. Суматори. 

Арифметико-логічні пристрої. 

Зберігання даних. Зберігання бітів. Вентилі і тригери. Інші методи 

зберігання даних. Шістнадцяткова система числення. Пам'ять. Види пам'яті та 

їх призначення. Постійна пам'ять. Оперативна пам'ять. Дискова пам'ять. 

Представлення інформації у вигляді комбінації двійкових розрядів. 

Представлення тексту. Представлення числових значень. Представлення 

зображень. Двійкова система числення. Двійкове додавання. Представлення 

дробів у двійкових кодах. Представлення цілих чисел. Двійковий доповняльний 

код. Двійкова нотація з надлишком. Представлення дробових значень. Двійкова 

нотація з плаваючою комою. Помилки відсікання значень. 

Стиснення даних. Завдання архівації. Універсальні методи стиснення 

даних. Методи стиснення даних без втрат. Стиснення зображень. Архівні 

формати й архіватори.  

Помилки при передачі інформації. Біти парності. Коди з виправленням 

помилок. 

Обробка даних. Центральний процесор. Регістри. Інтерфейс між ЦП і 

основною пам'яттю. Машинні команди. Концепція програми, що зберігається. 

Представлення машинних команд у вигляді бітових комбінацій. Машинна мова. 

Виконання програми. Приклад виконання програми. Програма в дані. 

Арифметичні і логічні команди. Логічні операції. Операції зсуву. Арифметичні 

операції. 

Взаємодія з іншими пристроями. Взаємодія через керуючий пристрій. 

Швидкість передачі даних. 



 

 4 

Інші типи архітектури комп'ютерів. CISC- i RISC-архітектура 

комп'ютера. Конвеєрна обробка. Багатопроцесорні машини. 

 

Рекомендована література 

1. Бабич М. П., Жуков І. А. Комп’ютерна схемотехніка: навч. посібник. К. : 

МК–Прес, 2004. 412 с. 

2. Буняк А. Електроніка і мікросхемо техніка: навч. посібник для вищих навч. 

закладів. Київ-Тернопіль, 2001. 382 с. 

3. Верьовкін Л.Л, Світанько М.В., Кісельов Є.М., Хрипко С.Л. Цифрова 

схемотехніка: підручник для студ. техн. вузів і коледжів. Запоріжжя : 

ЗДІА, 2016. 213 c. 

  

МЕРЕЖЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ  

Топологія комп'ютерних мереж. Призначення комп`ютерної мережі. 

Топології фізичних зв‘язків. Однорангові мережі Мережі на основі сервера. 

Мережі відділів, кампусів та корпоративні мережі. Топологія локальних і 

глобальних мереж. Еталонна модель взаємодії відкритих систем – основа 

побудови комп'ютерних мереж. Методи доступу в мережах. Протоколи мереж 

комутації пакетів. 

Сервіси (служби) Інтернет. Протоколи Інтернет. Адресація ресурсів 

Інтернет. Електронна пошта. Програма Outloor Express. Всесвітня павутина 

WWW. Основні поняття служби WWW. Броузери. Безпека в Інтернет. Internet 

Explorer. Пошук інформації. Канали. Служба FTP Завантаження файлів (FTP). 

Web-пошта. Телеконференції. Форуми. Чати. Internet-pадіо. 

Мова HTML. Ознайомлення з мовою HTML. Гіпертекст і web-

документи. Мова HTML. Тегова модель файлу. Елемент (тег) BODY. Шрифти, 

списки, таблиці. Тег задавання параметрів шрифту FONT. Створення списків і 

таблиць. Вирівнювання елементів. Графічні об'єкти й гіперпосилання. 

Вставляння графічних і відео файлів. Адреси файлів. Вставляння 

гіперпосилань. Застосування стилів. Фрейми. Поняття про фрейми. Файлова 

структура сайту. Основний і допоміжні HTML-файли. Навігаційні карти. Опис 

навігаційної карти. Гарячі області карти.  

Web-дизайн. Web-дизайн у програмі MS Word. Сайт фірми. Програма 

Microsoft Front Page. Призначення програми Microsoft Front Page. Режим роботи 

програми. Створення сторінки й сайту. Основи web-дизайну у програмі Front 

Page. Шрифти й абзаци. Заголовки та списки. Лінії і фон. Таблиці. Інші 

можливості програми Front Page. Динамічні ефекти. Компоненти. Карти і гарячі 

області. 
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Технічні аспекти зв'язку. Модеми. Провайдер. Модеми та їх 

характеристики. Види модемів і принципи їхньої роботи. Приєднання до 

мережі Інтернет. Під'єднання модему. Інсталяція та конфігурація нового 

з'єднання. Створення нового з'єднання.  

Мережеві технології Intranet. ОС і ПЗ для Intranet. Пошукові машини. 

Основи побудови Intranet. Формат Web-сторінки та проєктування зв'язків. 

Супроводження та діагностика Intranet. Встановлення і конфігурація браузерів 

та серверів Intranet. Оптимізація продуктивності. 

Проектування мережі. Планування мережі. Процес планування. Аналіз 

процесу планування. Керування мережею. Основні концепції керування 

мережею. Рішення загальних проблем керування. 

Безпека. Безпека в мережі. Забезпечення загальної безпеки мережі. 

Підвищення захисту в Internet. Оновлення програмного забезпечення. 

Перевірка сайтів. Використання брадмауера Internet Connection Firewall (ICF). 

Підвищення безпеки в Internet Explorer. Захист від вірусів електронної пошти. 

Створення паролів. 

  

Рекомендована література 

1. Жуков І. А., Гуменюк В. О., Альтман І. Є.Комп’ютерні мережі та технології 

: підручник. К. : НАУ, 2004. 276 с.   

2. Ткаченко В. А., Касілов О. В., Рябик В. А. Комп’ютерні мережі та 

телекомунікації : навч. посіб. Харків : НТУ «ХПІ», 2011. 224 с. 

3. Трофименко О.Г., Козін О.Б., Задерейко О.В., Плачінда О.Є. Веб-технології 

та веб-дизайн: навч. посібник. Одеса : Фенікс, 2019. 284 с. 

 

ЧИСЕЛЬНІ МЕТОДИ 

Чисельні методи розв’язання нелінійних рівнянь. Загальна постановка 

задачі. Аналітичний та графічний алгоритми відокремлення кореня. Метод 

ділення відрізка навпіл (метод діхотомії). Метод січних (метод хорд). Метод 

дотичних (метод Ньютона). Комбінований метод дотичних і хорд для 

розв’язання нелінійних рівнянь. Метод простої ітерації. 

Чисельні методи розв’язання систем лінійних рівнянь. Розв’язання 

систем лінійних рівнянь методом Крамера. Розв’язання систем лінійних рівнянь 

методом Жордана-Гауса. Розв’язання систем лінійних рівнянь методом 

прогонки. Розв’язання систем лінійних рівнянь методом ітерацій. Розв’язання 

систем лінійних рівнянь методом Зейделя.  

Чисельні методи розв’язання систем нелінійних рівнянь. Розв’язання 

систем нелінійних рівнянь методом простих ітерацій. Розв’язання систем 

нелінійних рівнянь методом Н’ютона. 
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Наближення функцій. Види наближеного представлення функції. 

Наближення функцій методами інтерполяції. Інтерполяційний поліном 

Лагранжа. Інтерполяційний поліном Н’ютона. Поняття сплайну. Інтерполяція 

за допомогою сплайнів. Інтегральне середньоквадратичне наближення функцій 

ортогональними багаточленами. Середньоквадратичне наближення функцій 

тригонометричними багаточленами. Середньоквадратичне наближення функцій 

алгебраїчними багаточленами Лежандра. Наближення функцій поліномами 

Тейлора. Ортогональні багаточлени Чебишева. Метод найменших квадратів. 

Метод лінеаризації. 

Чисельне диференціювання. Чисельні методи інтегрування. Чисельні 

методи диференціювання. Основні терміни і поняття чисельного інтегрування. 

Формула прямокутників. Формула трапецій. Формула Сімпсона. Графічне 

інтегрування. 

Чисельні методи розв’язання диференціальних рівнянь. Аналітичні 

методи розв’язання диференційних рівнянь. Розв’язання диференціальних 

рівнянь за допомогою ступеневих рядів. Метод послідовних наближень 

(ітерацій) для розв’язання диференційних рівнянь першого порядку. Метод 

Ейлера для розв’язання диференційних рівнянь першого порядку. 

Модифікований метод Ейлера для розв’язання диференційних рівнянь першого 

порядку. Метод Рунге-Кута для розв’язання диференційних рівнянь першого 

порядку. 

Крайові задачі для звичайних диференційних рівнянь. Обчислення 

лінійної крайової задачі комбінуванням двох задач Коші. Обчислення крайової 

задачі для лінійного диференційного рівняння другого порядку методом 

прогону. 

 

Рекомендована література 

1. Мусіяка В.Г. Основи числових методів [Текст] підручник / В.Г. Мусіяка. — 

Дніпро : ЛІРА, 2017. - 256 с. 

2. Лук’яненко С.О. Числові методи в інформатиці: навч. посіб. / – Вид. 2-ге, 

доп. та випр. – К.: НТУУ “КПІ”, 2012. – 160 с.  

3. Методи обчислень [Електронний ресурс]: уклад.: В. В. Третиник, Н. Д. 

Любашенко. – Електронні текстові дані (1 файл: 2,94 Мбайт). – Київ : КПІ 

ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 138 с. 

4. Коряшкіна Л.С., Одновол М.М. Числові методи. − Д.: НГУ, 1998. − 268 с. 
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Вступник за результатами співбесіди рекомендується до участі в конкурсі 

в разі, якщо він: 

– виявив достатній рівень знань із дисциплін, які передбачені 

програмою співбесіди; 

– володіє відповідною фаховою термінологією; 

– уміє користуватися основними фаховими поняттями та розуміє їх 

взаємозв’язок. 

Вступник за результатами співбесіди не рекомендується до участі в 

конкурсі в разі, якщо він: 

– виявив недостатній рівень знань із дисциплін, які передбачені 

програмою співбесіди; 

– не володіє відповідною фаховою термінологією; 

– не уміє користуватися основними фаховими поняттями та не розуміє 

їхнього взаємозв’язку. 

 

 

Програму розглянуто на засіданні приймальної комісії ЛНУП (протокол № 7 

від 13.05.2022 р.) 

 


