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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програму фахового вступного випробування складено на підставі освітньо-

професійної програми «Розробка програмного забезпечення» підготовки молодших

спеціалістів, затвердженої Вченою радою ДВНЗ «ПДТУ» від 01 грудня 2016 року

№6. Мета фахового вступного випробування полягає в комплексній перевірці

знань абітурієнтів при вступі для здобуття освітнього ступеня бакалавра, отрима-

них ними в результаті вивчення дисциплін, передбачених освітньо-професійною

програмою, під час здобуття попереднього освітнього ступеня. Абітурієнт повинен

продемонструвати фундаментальні та професійно-орієнтовані уміння та знання, а

також здатність вирішувати типові професійні завдання.

Програма вступного іспиту (тестування) включає перелік вимог до теоретич-

ної та практичної підготовки абітурієнтів спеціальності 113 «Прикладна математи-

ка» освітньої програми «Комп’ютерне моделювання».

Вимоги до теоретичної підготовки:

з дисципліни «Ознайомча практика»:

- основні можливості процесора Excel;
- робота з комірками;
- формули та вбудовані функції;

з дисципліни «Алгоритмізація та програмування»:
- константи та змінні, прості та складені типи даних;
- синтаксис складеного, умовного оператора, оператора вибору, циклів мови

С, операторів переривання;
- організація та використання функцій в мові С;
- використання директив препроцесора;

з дисципліни «Алгоритми та структури даних»:
- поняття і призначення лінійних структур даних: дек, стек, черга, дерево;
- типи списків (двозв’язний, однозв’язний) і принцип роботи з їх елементами;

з дисципліни «Математичний аналіз»:
- визначення основних понять: границя, похідна, невизначений і визначений

інтеграл;
- таблиця похідних та інтегралів;



- використання інтеграла в геометричних задачах;
з дисципліни «Дискретна математика»:
- поняття предиката, помилкові та істинні предикати;
- операції квантора існування та загальності;
- логічні операції над висловлюваннями;

з дисципліни «Лінійна алгебра і аналітична геометрія»:
- поняття матриці та визначники;
- системи лінійних рівнянь;
- вектори на операції над ними;
- рівняння прямої на площині;
- геометричні застосування векторів.

Вимоги до практичної підготовки:
по дисципліні «Математичний аналіз» вміння знаходити:
- границі функцій в точці та у нескінченності;
- похідні першого та другого порядків;
- значення визначеного інтеграла;

по дисципліні «Лінійна алгебра і аналітична геометрія» знаходити:
- довжину вектора;
- кут між векторами;

відомості по офісному програмному забезпеченню:
- загальні поняття роботи в MS Power Point без прив’язки до будь-якої версії;
- загальні навички роботи з таблицями, комірками, формулами в MS Excel без

прив’язки до будь-якої версії.
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