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ПЕРЕДМОВА 
 
 

Базова підготовка студентів з інформатики та комп’ютерних 
технологій спрямована, перш за все, на засвоєння основних 
принципів та набуття практичних навичок використання персо-
нальних комп’ютерів для опрацювання різноманітної інформації 
як в процесі подальшого навчання, так і в майбутній професійній 
діяльності. Сама назва пропонованого посібника “Комп’ютерні 
методи та засоби розв’язання інженерних задач” вказує на його 
основну відмінність від аналогічної літератури: з одного боку він 
призначений для базової підготовки, з іншого — спрямований на 
прикладні аспекти застосування комп’ютерних технологій. 

Навчальний посібник складається з трьох частин. Перша ча-
стина присвячена формуванню здатності до ефективної  роботи з 
інформацією у всіх  формах її представлення (інформаційна ком-
петентність) та здатності до  ефективної роботи з сучасними 
комп’ютерними засобами (комп’ютерно-технологічна компете-
нтність). Основний зміст — повторення і узагальнення вивчено-
го за програмою загальноосвітньої школи; донесення до слухачів 
найновіших технічних і технологічних рішень у галузі інформа-
ційних технологій; забезпечення можливості надолужити базові 
знання тим, хто не зміг їх отримати раніше. При цьому коротко 
наведені відомості про технічне та програмне забезпечення ПК, а 
також про базові комп’ютерні технології опрацювання текстової 
та числової інформації.  

Друга частина спрямована на формування здатності засто-
совувати сучасні засоби інформаційних та комп’ютерних техно-
логій до роботи з інформацією та розв’язання різноманітних за-
дач (процесуально-діяльнісна компетентність). Основний зміст 
— постановка типових задач опрацювання інформації (рівняння 
та системи рівнянь, похідні та інтеграли,  диференціальні рівнян-
ня,  задачі оптимізації, обробка експериментальних даних тощо) 
та їх розв’язання в різних середовищах (системи програмування, 
табличні процесори, математичні пакети типу MathCAD). В ос-
нові лежить єдиний  методичний підхід, що базується на системі  
задача  —  засоби  —  методи  — прийоми.  



 

Третя частина посібника містить опис практичних робіт з 
набором варіантів індивідуальних завдань, призначених для за-
кріплення теоретичного матеріалу і формування стійких навичок 
використання сучасних інформаційних технологій для розв'язу-
вання типових для інженерної діяльності задач.  

Навчальний посібник призначений, насамперед, для підго-
товки студентів з однойменної дисципліни. Проте окремі його 
частини можуть бути використані і при вивченні інших дисцип-
лін (“Інформатика”, “Інформаційні системи і технології”, “Обчи-
слювальна техніка та програмування” тощо). Автор має надію, 
що засвоєння матеріалу даного посібника дозволить майбутнім 
фахівцям забезпечити необхідний рівень вивчення і аналізу інфо-
рмації за рахунок ефективного використання сучасних комп'юте-
рних технологій.  
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