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АНОТАЦІЯ
Метою вступних випробувань є комплексна перевірка знань вступників, які
вони отримали в результаті вивчення циклу дисциплін, передбачених освітньопрофесійною програмою та навчальними планами у відповідності з ступенем
бакалавр.
Вступні випробування охоплюють нормативні дисципліни з циклу
математичної

та

природничо-наукової

підготовки,

а

також

дисципліни

професійної підготовки студентів відповідно до освітньо-професійної програми
спеціальностей 122 «Комп'ютерні науки», 126 «Інформаційні системи та
технології».
Під час підготовки до випробування необхідно звернути увагу на те, що
абітурієнт повинен:
знати: підходи до розробки програмного забезпечення та алгоритмів,

об'єктно-орієнтоване програмування, комп'ютерну електроніку, комп'ютерні
системи,

апаратну

будову

комп'ютера,

його

програмне

забезпечення,

програмування для паралельних систем, організацію баз даних, основи захисту
інформації, основи функціонування комп'ютерних мереж.
вміти: застосовувати базові знання математичної та природничо-наукової

підготовки, виконувати необхідні розрахунки під час розробки апаратних і
програмних засобів комп'ютерних систем та мереж, використовувати технології
розробки апаратного і програмного забезпечення комп'ютерних систем та мереж,
розробляти алгоритми роботи комп'ютерних програм та писати програмний код,
обирати систему захисту та проводити розробки пропозицій по її удосконаленню .
Організація вступного випробовування здійснюється відповідно до Правил
прийому Української академії друкарства у 2018 році та Положення про
приймальну комісію УАД.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
АПАРАТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ

Призначення та будова ПК. Характеристики комп'ютерів: продуктивність,
швидкодія, об'єм пам'яті. Загальні принципи побудови ЕОМ. Класична структура
ЕОМ і принципи її побудови.
Багаторівнева організація ЕОМ. Основні етапи розвитку обчислювальної
техніки. Покоління ЕОМ. Загальні принципи побудови ЕОМ. Типи архітектур
обчислювальних систем.
Процесори та їх характеристики. Структурна схема процесора.
Загальна схема побудови пам'яті. Системи адресації. Ієрархічна побудова
пам'яті сучасних ПК. Типи пам'яті. Статична і динамічна пам'ять. Оперативна
пам'ять, особливості її будови та роботи. Флеш-пам'ять. Зовнішня пам'ять: гнучкі і
жорсткі диски, оптичні диски.
Конфігурація комп'ютера. Контролери і драйвери. Материнські плати.
Шини, арбітраж шин. Визначення характеристик інтегральних мікросхем, шин
PCI, PCI-E, USB. Базова система вводу-виводу. Пристрої вводу/виводу інформації:
клавіатура, принтери та ін.
Структура комп'ютерної системи, загальна будова та принцип роботи.
Компоненти комп'ютерних систем: материнська плата, процесор, співпроцесор,
оперативна пам'ять, контролери, шини, пристрої зберігання даних. Еволюція
комп'ютерних систем.
Інформаційні основи комп'ютерних систем: поняття й властивості
інформації, аналогові й дискретні сигнали, дискретизація інформації, найпростіші
еквівалентні перетворення.
Загальна характеристика спеціалізованих комп'ютерних систем.
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КОМП'ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ

Комп'ютерні мережі, основні визначення та поняття. Узагальнена структура
та

функції

комп'ютерних

мереж.

Класифікація

комп'ютерних

мереж.

Характеристики комп'ютерних мереж. Мережева архітектура.
Компоненти комп'ютерних мереж та їх взаємодія. Мережеві комунікації.
Топології комп'ютерних мереж.
Еталонні моделі взаємодії відкритих систем. Взаємодія протоколів.
Принципи взаємодії протоколів. Протоколи прикладного рівня. Середовища та
канали передачі даних в комп'ютерних мережах. Структура каналу передавання
даних. Середовища передавання даних. Канальний рівень. Організація зв'язку
канального рівня. Передача даних на канальному рівні. Топології локальних
мереж.
Топології локальних мереж: спільна шина, зірка, розширена зірка,
деревовидна, кільце, повнозв'язна.
Мережеві засоби локальних мереж. Мережеві засоби канального рівня.
Робота та характеристики концентраторів та комутаторі. Транспортний рівень.
Функції транспортного рівня. Основи маршрутизації. Функції маршрутизатора.
Міжмережева взаємодія комп'ютерних мереж.

Глобальні мережі. Топології глобальних мереж. Технології передачі даних
локальних мереж. Характеристики передачі даних локальних і глобальних мереж.
Основні стандарти локальних та глобальних мереж. Основні мережеві моделі.
Характеристики та область застосування. Функції рівнів OSI моделі.
Основні технології на базі середовища мідного кабелю та їх характеристики.
Основні технології на базі середовища волоконно-оптичного кабелю та їх
характеристики.
Обмін даними в мережі з топологією зірка, розширена зірка. Обмін даними в
мережі з топологією кільце. Фізична та логічна топологія мережі на базі технології
Ethernet. Комутатор (switch). Маршрутизатор (router). Фізична та логічна топологія
мережі на базі технології Ethernet. Типи ІР адрес. Класи ІР адрес.
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МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ ТА АЛГОРИТМИ

Основні поняття. Поняття програми. Структура програми: поняття

препроцесора, функції. Алфавіт, слова. Правила побудови ідентифікаторів. Типи
даних. Область видимості. Поняття виразу. Арифметичні операції. Класифікація
операцій. Пріоритет операцій. Оператори присвоєння. Організація введеннявиведення даних.
Поняття алгоритму. Що таке алгоритм? Властивості алгоритмів. Способи

запису алгоритмів. .Запис алгоритмів при допомозі блок-схем. Етапи повної

побудови алгоритму. Час виконання програми. Асимптотичні співвідношення.
Степінь росту функції. Визначення часу виконання алгоритму.
Базові структури алгоритмів і їх реалізація. Оператори: порожній оператор і

блок. Оператори порівняння. Оператор безумовного переходу. Умовний оператор,
умовний вираз. Оператор переключення. Оператори циклу. Особливості
написання програм з використанням конструкцій переходу та повторень.
Поєднання циклів і розгалужень. Вкладені цикли.
Процедурно-орієнтоване програмування. Область дії змінних. Класи пам'яті.

Виклик функції. Перевантаження функцій. Значення параметрів по замовчуванню.
Функції зі змінним числом параметрів. Вбудовані функції. Оператори розподілу
динамічної пам'яті. Оператор дозволу області видимості (розширення області дії).
Поняття рекурсії та форми рекурсивних процедур. Поняття вказівника.
Оголошення. Арифметика з вказівниками. Використання вказівників у функціях.
Поняття даних типу посилання. Основні відмінності вказівників і посилань.
Параметри-посилання. Функції, що повертають значення типу посилання.
Застосування динамічних даних у функціях.
Складені структури даних. організація даних та алгоритми їх обробки.

Цифрові масиви: оголошення і ініціалізація, доступ до елементів масивів.
Вказівники масивів. Масиви як параметри функцій. Символьні масиви.
Оголошення і ініціалізація рядків. Вбудовані функції обробки рядків. Передача
рядків у функції. Типи даних користувача. Структури, оголошення і ініціалізація.
Вказівники на структуру. Доступ до елементів структури. Структури як параметри
функцій. Масиви структур. Перейменування типів. Типи, що задаються переліком.
Об'єднання. Особливості застосування структур при написанні програм.
Файлові структури даних. Файли: структура логічного і фізичного файлів,

класифікація файлів за внутрішньою організацією. Оголошення даних файлового
типу. Функції відкриття і закриття файлу. Функції запису до файлу; створення
нового файлу; функції читання з файлу. Способи організації доступу до файлів.
Поняття послідовного і прямого доступу до файлу. Функції для реалізації
довільного доступу до файлів. Обробка текстових і бінарних файлів.

Об'єктно-орієнтоване програмування. Суть об'єктно-орієнтованого підходу

до організації програми. Етапи об'єктно-орієнтованого програмування. Основні
принципи об'єктно-орієнтованого програмування. Абстракція, інкапсуляція,
наслідування й поліморфізм. Класи і об'єкти. Синтаксис оголошення класу. Дані
класу як механізм реалізації стану об'єкта. Методи класу як механізм реалізації
поведінки об'єкта. Специфікатори доступу для забезпечення інкапсуляції.
Статичні елементи класу. Доступ до елементів класу.
Вказівники на елементи класу. Конструктори й деструктор. Конструктор за
замовчуванням. Конструктор з параметрами. Конструктор копіювання.
Наслідування. Поняття наслідування класів. Базові і похідні класи. Форми

наслідування. Конструктори похідного класу. Одиничне наслідування. Ієрархія
класів. Множинне наслідування. Композиція. Включення і композиція. Правила
доступу для друзів класів і похідних класів. Роль наслідування при проектуванні
програм. Віртуальні функції і поліморфізм. Правила опису і використання
віртуальних методів. Пізнє зв'язування. Абстрактні класи і чисто віртуальні
функції. Віртуальні базові класи. Відмінності структур і об'єднань від класів.
Виключні ситуації. Технологія обробки виключних ситуацій. Класи виключень.
Синтаксис і семантика генерації обробки виключень.
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МАТЕМАТИЧНІ ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Математичне моделювання. Класифікація інформаційних систем та

технологій.

Основні

положення

сучасних

методологій

проектування

інформаційних систем. Поняття моделювання, місце моделювання у наукових
дослідженнях.

Моделі

та

їх

класифікація.

Математичне

моделювання.

Математичний опис об'єкту дослідження, математичні моделі та їх види.
Імітаційне моделювання. Етапи імітаційного моделювання.
Дискретна математика. Елементи теорії множин та відношення. Дії над

множинами. Властивості дій над множинами. Відношення. Основні види
відношень. Бінарні відношення, способи їх задання, основні властивості. Метод
математичної

індукції.

Формула

включень

та

виключень.

Елементи

комбінаторного аналізу. Правила суми та добутку. Комбінації з повтореннями та
без повторень. Булева алгебра. Булеві функції та їх перетворення. Теорія графів.
Класифікація графів, їх частин та маршрутів. Ізоморфізм графів; інваріанти графів
відносно ізоморфізму. Групи автоморфізмів графу. Дерева. Задача про мінімальне
остовне дерево. Зв'язність графів та покриття; задача про максимальне
паросполучення. Ейлерові графи. Гамільтонові графи; задача комівояжера.
Теорія інформації та кодування. Основні означення та проблеми. Коди з

мінімальною надлишковістю. Коди, що самокоректуються. Основні поняття
інформаційної безпеки: конфіденційність, цілісність, доступність інформації.

Криптографічні методи і засоби захисту інформації. Захисні механізми
інформаційних систем: ідентифікація й аутентифікація, авторизація й аудит.
Теорія ймовірностей та математична статистика. Основні поняття теорії

ймовірностей. Простір елементарних подій. Прості і складені випадкові події.
Операції над полями. Класичне визначення ймовірності. Залежні та незалежні
випадкові події. Формула повної ймовірності та формула Байєса. Випадкові
процеси. Кореляційна теорія випадкових процесів. Характеристики суми
випадкових процесів. Гармонійні, полігармонійні, перехідні процеси. Стаціонарні
процеси. Розподіл Гауса. Щільність розподілу. Спектральна щільність.
Вища математика. Чисельні методи лінійної алгебри. Метод Гауса.

Інтерполяція

і

наближення

функцій.

Загальні

поняття

і

визначення

диференціальних рівнянь. Диференціальні рівняння першого порядку.

1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Рекомендована література:
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ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
АПАРАТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ

Типові вузли і блоки цифрової техніки.
Призначення та будова персональних комп'ютерів.
Характеристики комп'ютерів: продуктивність, швидкодія, об'єм пам'яті.
Загальні принципи побудови ЕОМ.
Класична структура ЕОМ і принципи її побудови.
Багаторівнева організація ЕОМ.
Основні етапи розвитку обчислювальної техніки.
Покоління ЕОМ.
Процесори та їх характеристики.
Структурна схема процесора.
Загальна схема побудови пам'яті.
Ієрархічна побудова пам'яті сучасних ПК.
Типи пам'яті.
Оперативна пам'ять, особливості її будови та роботи.
Флеш-пам'ять.
Зовнішня пам'ять: гнучкі і жорсткі диски, оптичні диски.
Конфігурація комп'ютера.
Материнські плати.
Шини, арбітраж шин.
Базова система вводу-виводу.
Пристрої вводу/виводу інформації: клавіатура, принтери та ін.
Кодування даних. Модем.
Структура комп'ютерної системи, загальна будова та принцип роботи.
Компоненти комп'ютерних систем: материнська плата, процесор,
співпроцесор, оперативна пам'ять, контролери, шини, пристрої зберігання
даних.
25. Інформаційні основи комп'ютерних систем: поняття й властивості інформації,
аналогові й дискретні сигнали, дискретизація інформації, найпростіші
еквівалентні перетворення.
26. Загальна характеристика спеціалізованих комп'ютерних систем.
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КОМП'ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Комп'ютерні мережі, основні визначення та поняття.
Узагальнена структура та функції комп'ютерних мереж.
Класифікація комп'ютерних мереж.
Характеристики комп'ютерних мереж.
Глобальні мережі.
Локальні мережі.
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Компоненти комп'ютерних мереж та їх взаємодія.
Модель OSI.
Середовища та канали передачі даних в комп'ютерних мережах.
Основні технології на базі середовища мідного кабелю та їх
характеристики.
Основні технології на базі середовища волоконно-оптичного кабелю та їх
характеристики.
Канальний рівень.
Топології локальних мереж.
Топології локальних мереж: спільна шина.
Топології локальних мереж: зірка, розширена зірка.
Топології локальних мереж: деревовидна.
Топології локальних мереж: кільце, повнозв'язна.
Робота та характеристики концентраторів та комутаторів.
Фізична та логічна топологія мережі на базі технології Ethernet.
Стандарти локальних мереж.
Транспортний рівень. Функції транспортного рівня.
Типи ІР адрес. Класи ІР адрес. Методи присвоєння ІР адрес.
Функції маршрутизатора.
МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ ТА АЛГОРИТМИ
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Парадигми та мови програмування
Основні типи даних в мовах програмування та операції над ними
Поняття алгоритму. Його властивості. Способи запису алгоритмів
Оцінка часу виконання алгоритму. Асимптотична складність алгоритму.
Оператори умови та циклу в мовах програмування
Види логічних операцій в мовах програмування та способи їх використання
Використання функцій в мовах програмування. Способи перевантаження
функцій.
Вказівники в мовах програмування. Операції над вказівниками. Переваги та
недоліки використання вказівників.
Складені типи даних (масив, структура, об'єднання). Їх ініціалізація та
використання.
Особливості роботи з стрічковим (string) типом даних в мовах програмування
Основні принципи об'єктно-орієнтованого програмування: абстракція,
інкапсуляція, наслідування й поліморфізм
Класи і об'єкти в ООП. Створення та знищення екземплярів класу.
Атрибути та методи для класів. Специфікатори доступу для забезпечення
інкапсуляції.
Одиничне та множинне наслідування в ООП. Ієрархія класів.
Властивість поліморфізму в ООП. Використання поліморфізму при побудові
ієрархії класів.
Абстракті класи та інтерфейси в ООП
Перевантаження методів класів в ООП. Перевантаження операторів.

18. Колекції в мовах програмування. Колекції для роботи зі списками та
множинами
19. Асоціативні масиви в мовах програмування. Приклади використання.
20. Робота з вводом/виводом даних в мовах програмування
21. Робота з файлами в мовах програмування
22. Ітератор. Поняття та використання інтеграторів при роботі з колекціями.
23. Шаблонні (узагальненні) класи і методи. Призначення та використання
24. Алгоритми сортування та пошуку.
25. Методи розробки алгоритмів: "розділяй і володарюй", динамічне
програмування, "жадібні" алгоритми, пошук з поверненням.
26. Композиція та агрегація класів в ООП.
27. Масиви в мовах програмування. Оголошення, доступ до елементів,
властивості масивів. Двовимірні та N-вимірні масиви.
28. Динамічне виділення пам'яті в мовах програмування. Робота з динамічними
об'єктами.
29. Абстрактний тип даних. Приклади та способи використання.

МАТЕМАТИЧНІ ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
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Класифікація інформаційних систем та технологій.
Основні положення сучасних методологій проектування інформаційних
систем.
Поняття моделювання, місце моделювання у наукових дослідженнях. Моделі
та їх класифікація.
Математичне моделювання. Математичний опис об'єкту дослідження,
математичні моделі та їх види.
Імітаційне моделювання. Етапи імітаційного моделювання
Елементи теорії множин та відношення. Дії над множинами. Властивості дій
над множинами.
Відношення. Основні види відношень. Бінарні відношення, способи їх
задання, основні властивості.
Метод математичної індукції. Формула включень та виключень.
Елементи комбінаторного аналізу. Правила суми та добутку. Комбінації з
повтореннями та без повторень.
Булева алгебра. Булеві функції та їх перетворення.
Теорія графів. Класифікація графів, їх частин та маршрутів.
Ізоморфізм графів; інваріанти графів відносно ізоморфізму. Групи
автоморфізмів графу. Дерева. задача про мінімальне остовне дерево.
Зв'язність графів та покриття; задача про максимальне паросполучення.
Ейлерові графи. Гамільтонові графи; задача комівояжера.
Теорія кодування. Основні означення та проблеми. Коди з мінімальною
надлишковістю. Коди, що самокоректуються.
Основні поняття інформаційної безпеки: конфіденційність, цілісність,
доступність інформації.
Криптографічні методи і засоби захисту інформації.

18. Захисні механізми інформаційних систем: ідентифікація й аутентифікація,
авторизація й аудит.
19. Основні поняття теорії ймовірностей. Простір елементарних подій. Прості і
складені випадкові події. Операції над полями. Класичне визначення
ймовірності.
20. Залежні та незалежні випадкові події. Формула повної ймовірності та
формула Байєса.
21. Випадкові процеси. Кореляційна теорія випадкових процесів. Характеристики
суми випадкових процесів.
22. Гармонійні, полігармонійні, перехідні процеси. Стаціонарні процеси.
Розподіл Гауса. Щільність розподілу. Спектральна щільність.
23. Чисельні методи лінійної алгебри. Метод Гауса.
24. Інтерполяція і наближення функцій.
25. Загальні поняття і визначення диференціальних рівнянь. Диференціальні
рівняння першого порядку.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
При оцінюванні знань за основу слід брати повноту і правильність
відповідей. Загальна оцінка визначається як середня виважена з оцінок відповідей
на усі запитання.
Оцінка (бали)

90-100

74-89

60-73

0-59

Характеристика відповіді
Абітурієнт:
досконало володіє теоретичним навчальним матеріалом у розрізі всього
комплексу дисциплін спеціальності для ґрунтовної відповіді на поставлені
питання;
• глибоко і повно оволодів понятійним апаратом, вільно та аргументовано
висловлює власні думки;
• демонструє культуру спеціальної мови і використовує сучасну термінологію, цілісно, системно, у логічній послідовності дає відповідь на
поставлені запитання.
Абітурієнт:
• володіє теоретичним навчальним матеріалом у розрізі всього комплексу
дисциплін спеціальності для відповіді на поставлені питання;
• здатний застосовувати вивчений матеріал на рівні стандартних ситуацій;
наводити окремі власні приклади на підтвердження певних тверджень;
• грамотно викладає відповідь, але зміст і форма відповіді мають окремі
неточності, припускає 2-3 непринципові помилки, які вміє виправити,
добираючи при цьому аргументи для підтвердження певних дій.
Абітурієнт:
• частково володіє навчальним матеріалом, здатний логічно відтворити
значну його частину;
• виявляє знання і розуміння основних положень навчального матеріалу,
але викладає його неповно, непослідовно, припускається неточностей у
визначення понять, у застосуванні знань для вирішення практичних задач,
не вміє доказово обґрунтувати свої думки;
• завдання виконує, але припускає методологічні помилки.
Абітурієнт:
• має розрізнені безсистемні знання;
• володіє матеріалом на елементарному рівні засвоєння, викладає його
безладно, уривчастими реченнями;
• припускає помилки у визначенні термінів, які приводять до викривленні
їх змісту;
• припускає принципові помилки при вирішенні типових ситуацій, не
правильно виконує необхідні розрахунки;
• не відповідає (або дає неповні, неправильні відповіді) на основні та
додаткові питання.

У результаті оцінювання фахова атестаційна комісія надає/не надає
рекомендацію до участі в конкурсі, проставивши у графі «Оцінка» відповідні
бали.

