


I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Прийом  на  підготовку  фахівців  освітньо-кваліфікаційного  рівня  магістрf  зі

спеціальності 123 Комп’ютерні науки та інформаційні технології» здійснюється на основі
здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр.

Комплексне  фахове  випробування  охоплює  5  навчальних  дисциплін,  у  тому  числі
«Паралельні та розподілені обчислення», «Периферійні пристрої», «Нормативно-правове
забезпечення інформаційних систем і  технологій»,  «Захист інформації  в комп’ютерних
системах» , «Комп’ютерні мережі».

Метою  фахового  вступного  випробування  з  дисципліни  «Паралельні  та  розподілені
обчислення» є перевірка знань абітурієнтів з:наступних питань:

– методи аналізу інформаційної структури алгоритму;
– методи ефективного розпаралелення існуючих послідовних алгоритмів;
– методи визначення часової складності алгоритму;
– основи сучасних технологій створення паралельних програм;
– особливості розробки програмного забезпечення з паралельною

архітектурою;
Метою  фахового вступного випробування є  перевірка знань абітурієнтів з:наступних

питань:
–сучасного рівня розвитку і принципи побудови периферійних пристроїв інформаційних

систем;
–основних схемотехнічних і методологічних рішень організації вводу й виводу даних

інформаційних систем;
–організації  і  характеристик  основних  зв'язуючих,  внутрішньоприладових  і

міжприладових інтерфейсів, що зараз застосовуються;
–можливостей і галузей застосування основних методів організації

периферійних пристроїв
– нормативно- правових документів, що діють на Україні для розробки і впровадження ІС;

– склад робіт по етапам розробки ІС;
– міжнародні стандарти по організації розробки та впровадження ІС;
– життєвий цикл інформаційних систем
– консалтинг в області інформаційних технологій
– міжнародні та державні нормативно-правові засади захисту інформації  в комп’ютерних

системах;
– основні загрози інформації та можливі шляхи реалізації НСД

зловмисником;
– основні положення по формуванню структури системи захисту

інформації на підприємстві (установі, організації);
– організаційно-методичне забезпечення системи захисту інформації;
– особливості   обробки   конфіденційної   інформації   в автоматизованих

 системах;

– основні напрями і складові КСЗІ на об'єктах інформатизації;
– основи  теорії  криптографії  та  криптоаналізу,  типи  шифрувальних  алгоритмів  та

спеціалізованих програм і характеристики обладнання для техзахисту;



– основні  уразливості  механізмів  безпеки  сучасних  операційних  систем  (ОС),  та  їх
порівняльний аналіз;

– засоби реалізації атак на протоколи;
– методи та інструментальні засоби реалізації програмних атак;
– основи  безпечної  міжмережевої  взаємодії  і  підключення  до  глобальних

телекомунікаційних мереж.
– історія виникнення мереж;
– визначення необхідних компонент для підключення ПК до діючої

локальної мережі;
– важливість моделі ISO/OSI;
– відмінності та спільні риси локальних і глобальних мереж;
– вимоги, що пред'являються сучасним локальним мережам;
– основні характеристики мережі;
– методи передачі дискретної інформації;
– основні технології традиційних локальних мереж (Fast Ethernet; WiFi тощо);

– альтернативні новітні технології  (Gigabit Ethernet,  WiMAX та ін.);
– історія  становлення  технологій,  їх  стандартизація  і  розвиток;  розуміння  місця  кожної

технології з набору подібних;
– призначення кожного з типів комутаційного обладнання;
– розуміння сутності структурованих кабельних систем;
– реалізації загальних принципів та ідей міжмережевої взаємодії;
– методи адресації;
– специфіка стеку протоколів ТСР/IP;
– термінологія глобальних мереж

II.ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО
ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

1. У чому полягають основні способи досягнення паралелізму?
2. У чому можуть полягати відмінності паралельних обчислювальних систем?
3. У  чому полягають позитивні  i негативні  сторони  симетричних мультипроцесорів?
4. У чому полягають позитивні i негативні сторони кластерних систем?

5. Які  топології  мереж  передачі  даних  найбільш  широко
використовуються  при  побудові  багатопроцесорних
систем?

6. Як визначається розклад для розподілу обчислень між процесорами?
7. Як визначити мінімально можливий час виконання процесорного завдання?
8. Як  визначити  мінімально  можливий  час  паралельного  виконання  завдання  по  графу

«операнди – операції»?
9. Які  залежності  можуть  бути  отримані  для  часу  паралельного  виконання  завдання  при

збільшенні або зменшенні кількості використовуваних процесорів?
10. Як  визначаються  поняття  прискорення  та

ефективності виконання про- цесорного завдання?
11. Як визначається поняття вартості обчислень?
12. У чому полягає поняття вартісно-оптимального алгоритму?



13. У  чому  полягає  проблема  розпаралелювання
послідовного  алгоритму  підсумовування  числових
значень?

14. Який алгоритм є масштабованим? Наведіть приклади
методів з різним рівнем масштабованості.

15. Які  основні  характеристики  використовуються  для
оцінки  топології  мережі  передачі  даних?  Наведіть
значення  характеристик  для  конкретних  типів
комунікаційних структур (повний граф, лінійка, решітка
та ін.)

16. Які  основні  етапи проектування  i розробки методів
паралельних обчис- лень?

17. Які  основні  вимоги  повинні  бути  забезпечені  при
розробці паралельних алгоритмів?

18. Які підходи можуть бути запропоновані для розробки
паралельних алго- ритмів множення матриці на вектор?

19. Дайте загальну характеристику програмної реалізації
алгоритму множення матриці на вектор при поділі даних
по  рядках.  У  чому  можуть  полягати  відмінності  в
програмної реалізації інших розглянутих алгоритмів?

20. Які способи розділення даних використовуються при
розробці паралельних алгоритмів матричного множення?

21. Оцініть можливість виконання матричного множення
як послідовності операцій множення матриці на вектор.

22. Які інформаційні взаємодії виконуються для блокових
алгоритмів мно- ження матриць?

23. Наведіть  кілька  прикладів  алгоритмів  паралельного
сортування.  Яка  обчислювальна  складність  наведених
алгоритмів?

24. У  чому  суть  паралельного  узагальнення  базової
операції завдання сор- тування даних?

25. У  чому  полягає  паралельний  варіант  алгоритму
Шелла?  Які  основні  від-  мінності  цього  паралельного
алгоритму  сортування  від  методу  парно-непарної
перестановки?

26. Що  являє  собою  паралельний  варіант  алгоритму
швидкого сортування?

27. У  чому  відмінність  геометричних  i комбінаторних
методів розділення графа

28. Які  методи  є  більш  кращими  з  боку
розпаралелювання? Чому?

29. У чому полягає спосіб
розпаралелювання алгоритму Прима? Яка

трудомісткість алгоритму?



30. Що  таке  балансування  завантаження  i як  воно
впливає на прискорення роботи програми.

31. На  які  характеристики  програмно-апаратного
середовища кластера треба звернути особливу увагу під
час розробки паралельної програми?

32. Які три принципи друку у струменевих принтерах?
33. Яким чином відбувається

перенесення зображення на папір в
струменевих принтерах?

34. Що таке двонаправлений друк принтера?
35. Які  є  види матриць,  які  застосовуються  в  сканерах

для сканування зображення?
36. Яка частота кадрової розгортки монітора вважається

безпечною для користувача, з ергономічної точки зору?
37. Які є основні AT -команди модемів?
38. Дайте класифікацію датчиків.
39. Основні характеристики датчиків.
40. Резистивні датчики.
41. Ємкісні датчики.
42. П'єзоелектричні датчики.
43. Електромагнітні перетворювачі і датчики магнітних полів.
44. Датчики температури.
45. Датчики вібрацій.
46. Гідроакустичні перетворювачі.
47. Електроакустичні перетворювачі.
48. Призначення, класифікація і параметри індикаторів.
49. Напівпровідникові індикатори.
50. Світловипромінюючі діоди.
51. Електролюмінісцентні індикатори.
52. Вакуумні індикатори.
53. Газорозрядні індикатори.
54. Вакуумні люмінесцентні індикатори.
55. Накалювальні вакуумні індикатори.
56. Рідиннокристалічні індикатори.
57. Спрощений опис роботи РКІ.
58. Типи РК індикаторів.
59. Управління індикацією РКІ.

60. Вкажіть основні принципи зберігання інформації на
жорсткому диску, CD-ROM, гнучкому диску. 

61. Які є принципи запису і перезапису CD-RW матриць

62. Якіпроцеси  відбуваються  в  копіювальному
апараті у момент копіювання.

63. Що таке тонер і закріплювач?



64. Які  пристрої  входять  в  підсистему  введення-
виведення оперативної інформації ПК?

65. Які типи клавіатур використовуються в ЕОМ?
66. Які типи клавіатур найбільш надійні в роботі?
67. Які заходи антидребезговий захисту застосовуються в PC?
68. Які типи маніпуляторів використовуються в PC?
69. Які типи дисплеїв використовуються в ПК?
70. У чому достоїнства і недоліки РК-дисплея?
71. У чому достоїнства і недоліки світлодіодних матриць?
72. Який тип дисплеїв найчастіше використовується в PC DeskTop і чому?
73. Які складові має RGB відеосигнал?

74. Як забезпечується необхідний для роботи дисковода
проміжок  між  голівками  читання-запису  і  поверхнею
диска в НЖМД?

75. Які заходи обережності слід вживати для захисту
НЖМД від мікроаварій голівок?

76. Які типи приводів голівок використовуються в НЖМД?
77. З чого складається час доступу до інформації на диску?
78. З чого складається час доступу до інформації на CD-ROM?
79. Як прискорюється час доступу до даних CD-ROM?
80. Які різновиди інтерфейсів підключення CD-ROM застосовуються нині?
81. Які існують способи чищення лінз накопичувачів CD-ROM?

82. Яке  програмне  забезпечення  потрібне  для
нормального функціонування CD - ROM?

83. Які режим роботи може підтримувати СОМ-порт?
84. Який стандарт підтримує роботу СОМ-порта?

85. Як залежить максимальна швидкість
передачі через Сом-порт від

довжини кабелю зв'язку?
86. Які типи роз'ємів використовують СОМ-порти?

87. Які  заходи  необхідно  вживати  для  безпеки
устаткування СОМ-портов при з'єднанні через них різних
пристроїв?

88. У чому полягають достоїнства ІЧ-интерфейса?
89. У чому полягають достоїнства ІЧ-интерфейса?
90. Особливості застосування бездротових технологій.
91. Назвіть типи бездротових технологій.
92. Бездротові технології передачі даних GSM стандарту.
93. Технології WLAN (Wi-Fi, WiMAX).
94. Технології WPAN (Bluetooth, ZigBee).
95. Назвіть типи технологій діапазону до 1 ГГц.
96. Основні параметри АЦП.
97. Аналого-частотне перетворення частотно-часових параметрів.
98. Аналого-цифрові перетворювачі напруги.



99. Аналого-цифрові перетворювачі послідовного наближення.
100. Аналого-цифровий перетворювач паралельного перетворення.
101. Цифро-аналогові перетворювачі.
102. Механічні способи і засоби реєстрації інформації.
103. Немеханічні засоби знакової реєстрації інформації.
104. Ксерокопіювання (електрофотографічний спосіб реєстрації).
105. Матричні (голкові) принтери.
106. Струменеві принтери.
107. Лазерні технології друку.
108. Класифікація систем пам’яті.
109. Постійні запам’ятовувальні пристрої (ПЗП).
110. ПЗП програмовані маскою (ППЗМ, ROM).
111. Однократно програмовані ПЗП (ППЗП, PROM, ОТР).
112. Репрограмовані ПЗП (EPROM,EEPROM).
113. ПЗП, багаторазово програмованих з ультрафіолетовим (УФ) стиранням.
114. Багаторазово програмовані з електричним стиранням ПЗП.
115. Оперативні запам’ятовуючі пристрої (ОЗУ).
116. ОЗУ статичного типа (SRAM).
117. ОЗУ динамічного типа (DRAM).
118. Регенерація динамічної пам'яті.
119. Контролер динамічної пам'яті.
120. SDRAM та DDR SDRAM.
121. Збільшення розрядності елементу пам'яті.
122. Збільшення кількості елементів пам'яті.
123. Визначення, об’єкт та область стандартизації
124. Система стандартизації в Україні та у світі
125. Види нормативних документів (НД)
126. НД, чинні в Україні
127. Стандартизація в ІТ-галузі
128. Основні організації стандартизації Інтернету
129. Реалізація доменної структури
130. Історія створення Консорціуму W3C
131. Мета й завдання
132. Міжнародний статус Рекомендацій W3C
133. Процес стандартизації
134. Структура консорціуму
135. Принципи і концепції, затверджені W3C
136. Перспективи впровадження стандартів W3C
137. Приклади документів W3C
138. Державне регулювання права власності на знаки для товарів і послуг
139. Які умови надання правової охорони знака
140. Які позначення не можуть одержати правову охорону
141. Які права має власник свідоцтва України на знак для товарів і послуг
142. Подання заявки



143. Заявка
144. Розгляд заявки
145. Реєстрація знака в іноземних державах
146. Загальна інформація про УкрСЕПРО
147. Як можна отримати УкрСЕПРО
148. Чи діє цей Сертифікат для інших країн СНД?
149. Як використовується сертифікат?
150. Види Сертифікатів УкрСЕПРО
151. Відказний Лист від добровільної сертифікації
152. Загальна інформація про УкрСЕПРО
153. Як можна отримати УкрСЕПРО
154. Чи діє цей Сертифікат для інших країн СНД?
155. Як використовується сертифікат?
156. Види Сертифікатів УкрСЕПРО
157. Відказний Лист від добровільної сертифікації
158. Комп'ютерна програма як об'єкт авторського права
159. Правова охорона програмного забезпечення в Україні
160. .Види ліцензій на програмні продукти
161. Моделі відкритості програмного забезпечення
162. Ознаки ліцензійності та контрафактності програмного забезпечення
163. Як купити ліцензійне програмне забезпечення
164. Комп'ютерна програма як об'єкт авторського права
165. Реєстрація авторського права
166. Авторство і співавторство
167. Службовий твір
168. Майнові права на комп'ютерну програму
169. Вільне використання комп'ютерної програми
170. Розпорядження майновими авторськими правами. Авторські договори
171. Договір про передачу авторських прав

172. Наукометричні бази: види та стандарти на підготовку
даних про публікації

173. Типи сертифікатів
174. Сертифікаційні іспити
175. Очна форма отримання сертифікату
176. Заочна форма отримання сертифікату

177. Що таке інформаційна безпека; інформаційна безпека
держави,   нації  (національна  інформаційна  безпека),
суспільства,  міжнародна  регіональна   та   глобальна
інформаційна  безпека?

178. В  чому  полягає  особливість  інформаційної  безпеки
соціальної  спільноти  (організації),  у  тому  числі:
інформаційна  безпека  підприємництва,  комерційної та
інших видів господарської діяльності?



179. Зробити порівняльний аналіз змістової
наповненості категорій  "інформаційна безпека"

та ""захист інформації".
180. Підготовка, прийняття та організація

виконання управлінських  рішень  щодо  захисту
інформації в АС.

181. Яким  є  визначення  необхідності  захисту  категорії
"електронний офіс"?

182. Проаналізувати  основні  проблеми  запровадження
інформаційних систем у сфері інформаційної безпеки.

183. Якими є місце і роль
дисциплінарних заходів щодо захисту

інформації?
184. Яка  роль  патентного  та  ліцензійного  права  щодо

захисту інформації: забезпечення інформаційної безпеки?
185. Яка  роль  трудового  права  у  регулюванні  відносин

щодо захисту інформації?
186. Яким чином співвідносяться інтереси роботодавців і

працівників щодо захисту інформації?
187. Пояснити застосування методів

адміністративного впливу в
забезпеченні захисту інформації (переконання,
заохочення, примус).

188. Розглянути  нормування  праці  як  засіб  забезпечення
інформаційної безпеки організації.

189. Проаналізувати трудову дисципліну як
засіб забезпечення  інформаційної

безпеки.
190. Які принципи класифікації загроз інформаційної безпеки?
191. Які захисні механізми операційних систем сімейства MS Windows?

192. Порівняти  захисні  механізми  мережевих  та
клієнтських операційних систем.

193. Проаналізувати можливості файлових систем  FAT та
NTFS щодо шифрації документів.

194. Пояснити поняття вірусу.
195. Охарактеризувати основні групи вірусів.
196. Яким чином проявляється дія вірусу на файли?
197. Які існують джерела вірусів?
198. Яких рекомендацій потрібно дотримуватися для уникнення вірусів?
199. Які програми використовують для боротьби з вірусами?Охарактеризувати методи

захисту від комп’ютерних вірусів.
200. Антивірусна програма AVK (AVP, KAV), її різновиди.

Поновлення антивірусних баз.



201. Антивірусна програма DrWeb, її
різновиди.Поновлення антивірусних баз.

202. Дії користувача при зараженні комп’ютеру вірусами.
203. Які особливості звільнення персоналу, які працювали

з інформацією з обмеженим доступом?
204. З'ясувати,  які  саме  4  дроти  (за  кольорами)

використовуються  в  кабелі "вита пара" для передачі
інформації між комп'ютерним обладнанням.

205. Запропонувати,  як  можуть  бути  використані  інші  4
дроти кабелю "вита пара", що не використовуються  для
передачі інформації (навести схеми підключення)

206. З'ясувати,  який  4-дротовий  кабель  може
використовуватись для передачі інформації (у приміщенні
та на вулиці), на яку відстань?

207. Розкрити терміни: хост, шлюз, хоп, час життя пакету,
маршрут,  маска  мережі,  авторитетний/неавторитетний
(компетентний)  DNS-сервер, порт TCP, петля зворотного
зв'язку, час відгуку.

208. Які  утиліти  можна  використовувати  для  перевірки
правильності конфігурації TCP/IP?

209. Яким чином каманда ping перевіряє з'єднання з виддаленим хостом?
210. Скільки  проміжних  маршрутизаторів  зможе  пройти

IP-пакет, якщо його час життя рівний 30?
211. Як працює утиліта tracert?
212. Яке призначення протоколу ARP?
213. Як утиліта ping вирішує імена вузлів в ip-адреса (і навпаки)?

214. Які можуть бути причини невдалого завершення ping
і  tracert?  (перевищений інтервал  очікування  для  запиту,
мережа  недоступна,  перевищений  термін  життя  при
передачі пакету).

215. Пояснити,  яким  чином  при  невдалій  перевірці
маршруту  до  хоста  213.247.189.211, до нього можливо
підключитися telnet’ом.

216. Чи завжди можна дізнатися символьне ім'я вузла по його ip-адресу?
217. Який тип запису запрошує у DNS-сервера проста форма nslookup?
218. Що таке "розчіска"?
219. Для чого використовується кабельний тестер?

220. Який комплект інструментів
потрібен для термінірування

("окінцівки") кабеля "вита пара"?
221. Які роз’єми потрібні для термінірування ("окінцівки")

кабелю "вита пара"?

222. Які  роз’єми  потрібні  для  термінірування
("окінцівки") коаксіального кабелю ?



223. Які роз’єми потрібні для
термінірування ("окінцівки")  оптоволоконного

кабелю ?
224. На яку максимальну довжину (у мм) можуть бути

розкручені дроти кабеля "вита пара" категорії 5?.
225. З  якою  максимальною  швидкістю  можна

передати інформацію по кабелю "вита пара" кат.5 ?
226. Яких  категорій  кабель  "вита  пара"  забезпечить

передачу інформації на швидкості 1 Гбіт/с?
227. Які бездротові стандарти відносяться до "пішохідних"?
228. Яка буква в технології WiFi найшвидша?

229. Яка  специфікація  WiMAX-стандарту  допускає
більшу відстань для передачі даних?

230. Яке обладнання
використовується в мережі для спільного
використання документів, файлів і цифрових
медіафайлі?

231. Яке обладнання  використовується в  мережі  для
швидкісного  друку в  умовах  одночасного
використання різних ОС?

232. Яке обладнання
використовується в мережі
для організації

відеоконференцій через Інтернет?
233. Яке комутаційне

обладнання використовується в
мережах за  стандартом  ІЕЕЕ

802.3?
234. Яке  комутаційне  обладнання  використовується

тільки в мережах за стандартом ІЕЕЕ 802.11?
235. Поняття "останнього дюйма" для

WiFi-сегментукорпоративної мережі.
236. Поняття "останньої милі"

для WiMAX-сегменту корпоративної
мережі.

237. Яке  комутаційне  обладнання  використовується
тільки в мережах за стандартом ІЕЕЕ 802.16?

ІІІ. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО
ВИПРОБУВАННЯ

Екзаменаційне завдання містить 30 тестових питань, що охоплюють всі теми, наведені
в тематичному змісті даної програми. Кожне тестове питання оцінюється у 3,33 бали.
Таким чином, правильна відповідь на 30 запитань оцінюється у 100 балів:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3,3 6,7 10 13,3 16,7 20 23,3 26,6 30 33,3



11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
36,

6
40 43,3 46,6 50 53,3 56,6 60 63,3 66,6

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
70 73,3 76,6 79,9 83,3 86,6 90 93 96,6 100
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