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ВСТУП
Програма фахової співбесіди для конкурсного відбору вступників до
ДВНЗ «Університет банківської cправи» (далі – Університет) для здобуття
освітнього ступеня бакалавра за за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки та
інформаційні технології» (за напрямом підготовки – 6.050101 «Комп'ютерні
науки») на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
побудована за синтетичним міжпредметним принципом і складається з окремих
розділів, кожен з яких інтегрує матеріал певного функціонального
спрямування.
Метою програми фахової співбесіди для конкурсного відбору вступників
до Університету для здобуття освітнього ступеня бакалавра за за спеціальністю
122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» (за напрямом підготовки
– 6.050101 «Комп'ютерні науки») на основі освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста є виявлення рівня засвоєних знань та вмінь, визначених
галузевими стандартами вищої освіти для фахівців освітнього ступеня
«молодший спеціаліст».
Програма охоплює теоретичні і прикладні питання, що в рамках освітньопрофесійної програми підготовки молодшого спеціаліста визначають наявність
у випускника здібностей виконувати функції, визначені освітньокваліфікаційною характеристикою молодшого спеціаліста з таких нормативних
фахових дисциплін:
1. Інформатика

1. ІНФОРМАТИКА
Тема 1. Системи числення
Подання даних у комп’ютері. Одиниці вимірювання інформації.
Позиційні систем числення. Двійкова система числення.
Література: 9,10,13.
Тема 2. Апаратне забезпечення комп’ютерів
Апаратні засоби сучасних персональних комп’ютерів. Структура
персонального комп’ютера: внутрішня та зовнішня пам’ять; мікропроцесор –
призначення, технічні характеристики, останні моделі. Пристрої введеннявиведення даних. Пристрої зберігання даних. Зв’язки між пристроями
комп’ютера. Пристрої, що розширюють можливості персональних комп’ютерів.
Література: 2,10,15.
Тема 3. Програмне забезпечення комп’ютерів
Програмне забезпечення персональних комп’ютерів. Поняття та
структура програмного забезпечення: системне та прикладне програмне
забезпечення, їх характеристика. Структура прикладного програмного
забезпечення: пакети прикладних програм, їх призначення та основні класи.
Сервісні програмні засоби.
Література: 1-4,9-11.
Тема 4. Алгоритмізація та програмування
Алгоритм і його властивості. Структура програми. Концепція типів
даних. Імена. Значення. Покажчики. Постійні та змінні величини. Вирази.
Операції. Послідовність. Умовний перехід та його оператори. Організація
циклів. Циклічні обчислювальні процеси. Оператори циклів. Цикл з перед та
післяумовою. Цикл з параметром. Використання вкладених циклів. Структури
даних.
Література: 5,12,16.
Тема 5. Офісне програмне забезпечення. MS Word
Засоби MS Word для набору, редагування та форматування текстових
документів. Робота з документами складної структури. Засоби MS Word для
автоматизації поліграфічного оформлення документів за допомогою шаблонів
та стилів. Створення змісту документів. Засоби MS Word для роботи з
графікою. Робота формульного редактора. Створення структури документа.
Створення документів складної ієрархічної структури. Створення та
використання макросів. Налаштування параметрів MS Word.
Література:2,3.

Тема 6. Офісне програмне забезпечення. MS Excel
Структура електронної таблиці. Структура вікна табличного процесора
MS Excel. Типи даних в MS Excel. Формати та стилі. Формули і функції.
Відносна та абсолютна адресація у формулах. Організація обчислень в
економічних задачах, що реалізують лінійні, розгалужені та циклічні
алгоритмічні структури. Побудова та форматування діаграм. Використання
стандартних функцій. Базові операції з двовимірними масивами. Розв’язування
оптимізаційних задач засобами MS Excel. Створення та використання макросів.
Налаштування параметрів MS Excel.
Література: 2, 3.
Тема 7. Офісне програмне забезпечення. MS Access
Поняття бази даних (БД), систем керування базами даних (СКБД),
сховищ та банків даних. Реляційна модель даних. Моделі даних. MS Access як
реляційна СКБД. Створення, налаштування та наповнення таблиць. Зв’язки
таблиць, побудова БД як системи пов’язаних таблиць. Класифікація, створення,
налаштування та використання запитів. Класифікація, побудова, налаштування
та використання форм. Побудова і використання макросів та фільтрів
Класифікація, побудова, налаштування та використання звітів. Зв’язок БД із
зовнішніми джерелами та споживачами інформації.
Література: 2, 3.
Тема 8. Операційні системи
Призначення, класифікація і склад операційних систем (ОС). ОС
Windows. Користувацький інтерфейс Windows. Технології Windows (Plug and
Play, Autoplay, Drag and Drop, OLE, Emulation, Encrypt/Decrypt та ін.). Основні
прийоми роботи у Windows: встановлення запуск та видалення програм;
автоматичний запуск програм; відкриття і пошук документів; налагодження
системи. Робота з меню, типовими й діалоговими вікнами. Технологія
виконання операцій (створення, перейменування, переміщення, копіювання,
видалення, відновлення) з об’єктами користувача – папками, файлами та
вказівками. Загальна характеристика та основні можливості стандартних
додатків Windows; Провідник; програми діагностики, дефрагментації, архівації
та очистки дисків тощо.
Література: 1-4,9-11.
Тема 9. Комп’ютерні мережі
Визначення і призначення комп’ютерних мереж. Класифікація мереж.
Еталонна модель OSI. Технічне забезпечення комп’ютерних мереж; мережне
програмне забезпечення. Топології мереж. Поняття протоколу та сервісу.
Доступ користувачів до ресурсів мережі. Передавання повідомлень у мережі.

Корпоративні мережі. Моделі опрацювання даних у мережі: моделі “файлсервер” та “клієнт-сервер”.
Література: 2,10,14,15.
Тема 10. Інтернет
Глобальна співдружність мереж Інтернет: принципи роботи глобальної
мережі; архітектура мережі; комутація пакетів; маршрутизація; адресація.
Послуги Інтернет: електронна пошта, пошук інформації, телекомунікація тощо.
Програми електронної пошти, їх можливості. Веб-браузери, їх призначення та
можливості. Поняття Веб-дизайну. Інструменти Веб-дизайну: редактори вебсторінок, текстові редактори, мови гіпертекстової розмітки.
Література: 14.
Тема 11. Розв’язання задач з простою змінною мовою C++
Структура програми С++. Імена змінних. Константи. Оголошення
змінних. Вирази, присвоювання. Введення даних. Виведення даних.
Арифметичні операції та перетворення типів.
Література: 5-8,12,16.
Тема 12. Застосування циклів, умовних операторів
Логічні операції та операції порівняння. Умовні оператори та розгалужені
алгоритми. Складна умова. Вкладені умовні оператори. Оператор вибору.
Оператори циклу. Оператор циклу з параметром. Вкладені цикли.
Література: 5-8,12,16.
Тема 13. Розв’язання задач з використанням масивів
Поняття масиву. Типова схема оброблення масивів. Підрахунок за
елементами масиву. Сортування і пошук елементів. Символьний тип. Текстові
рядки: зберігання в пам’яті, введення-виведення, функції для обробки рядків.
Підрахунки, пошук, сортування та маніпулювання у текстових рядках.
Література: 5-8,12,16.
Тема 14. Розв’язання задач з використанням двовимірних масивів
Поняття багатовимірного масиву. Використання покажчиків. Підрахунок
за елементами масиву. Дії над матрицями, рядками, стовпцями. Перестановки
рядків. Сортування і пошук.
Література: 5-8,12,16.
Тема 15. Робота зі структурами мовою C++
Поняття структурного типу. Масиви структур. Покажчики на структури.
Структури і функції.

Література: 5-8,12,16.
Тема 16. Робота із функціями мовою C++
Поняття функції. Локальні та глобальні змінні. Виклик та передача
значень аргументів. Рекурсія.
Література: 5-8,12,16.
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