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ПРОГРАМА ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
Програма фахових вступних випробувань визначається Освітньою програмою підготовки бакалаврів за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки, а саме Розподілом обсягу програми за видами навчальної діяльності.
Фахові вступні випробування проводяться для встановлення рівня опанування студентами наступних змістових модулів:
 Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютерів
 Методи та засоби комп'ютерних інформаційних технологій
 Комп'ютерні мережі
 Крос-платформне програмування
 Сучасна теорія управління
 Організація баз даних та знань
 Технологія створення програмних продуктів

Основні програмні питання
Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютерів
 Електронні компоненти.
 Транзисторні схеми.
 Простіші функціональні вузли аналогової електроніки (генератори синусоїдальних
та не синусоїдальних коливань, мультивібратори, фільтри, компаратори, аналогові
перемикачі, тощо).
 Джерела електроживлення.
 Цифрова електроніка.
 Цифрова форма подання інформації.
 Цифрові транзисторні ключі.
 Простіші функціональні вузли цифрової електроніки (генератори, формувачі
імпульсів, допоміжні схеми, тощо).
 Типові вузли комп’ютера (регістр, лічильник, шифратор, дешифратор,
мультиплексор, суматор, компаратор та інші).
 Архітектура процесорів.
 Процесори.
 Системи команд
 Способи адресації.
 Мікроалгоритми.
 Арифметико-логічні пристрої.
 Організація пам’яті

3










Організація багаторівневої пам’яті.
Асоціативна та віртуальна пам’ять.
Управління обчислювальними процесами.
Алгоритми обміну.
Робота комп’ютера із зовнішніми пристроями
Режим переривань.
Прямий доступ до пам’яті.
Програмне управління уведенням-виведенням.

Методи та засоби комп'ютерних інформаційних технологій























Структури паралельних і розподілених комп’ютерних систем.
Комп’ютерні системи та паралельна обробка інформації.
Конвеєрні КС.
КС класу SIMD.
Матричні процесори.
КС з нетрадиційною архітектурою.
Теорія обчислювальних систем.
Топології ПРКС.
Мультикомп’ютерні КС.
Топології КС.
Відмовостійкі КС .
Організація обчислень в КС.
Операційні системи КС.
Механізми взаємодії процесів.
Паралельні алгоритми.
Організація пам’яті та уведення-виведення в комп’ютерних системах.
Інтерфейси КС.
КС з універсальними та спеціалізованими інтерфейсами
Мультипроцесорні КС
Паралельна організація пам’яті в КС
Експлуатація КС.
Діагностика КС.

Комп'ютерні мережі










Архітектури комп’ютерних мереж.
Еталонні моделі взаємодії відкритих систем.
Середовища та канали передавання даних в КМ на фізичному рівні.
Локальні мережі (ЛМ).
Топології локальних мереж.
Мережні засоби ЛМ.
Канальній рівень ЛМ.
Стандарти ЛМ.
Глобальні мережі (ГМ).
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Комунікаційні системи глобальних ГМ.
Протоколи і стандарти мережного рівня ГМ.
Маршрутизація в ГМ.
Програмне забезпечення комп’ютерних мереж.
Організація взаємодії абонентських систем.
Транспортний рівень.
Протоколи сеансового рівня.
Програмне забезпечення КМ.
Крос-платформне програмування

















Дисципліни обслуговування.
Структура системного ПЗ.
Операційні системи (ОС).
Організація обчислювальних процесів в КС.
ОС однопроцесорних КС.
ОС богатопроцесорних КС.
Керування завданнями.
Керування процесами.
Керування ресурсами.
Керування пам’яттю.
Керування даними.
Керування уведенням - виведенням
Оптимізація роботи ОС.
Інсталяція ОС.
Експлуатація ОС.

Сучасна теорія управління












Мова Асемблер.
Засоби та завдання системного програмування.
Архітектура та система команд базового процесору.
Програмування на мові Асемблер.
Системне програмування.
Використання і програмування стандартних функцій мов програмування та ОС.
Мови високого рівня в системному програмуванні.
Елементи системних програм.
Базові системні програми і ОС.
Програмування типових елементів системних програм.
Робота з математичним співпроцесором.

Організація баз даних та знань
 Організація баз даних.
 Бази даних (БД).
 Діалогові оболонки та системи роботи з БД.
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Мови програмування баз даних.
Реляційні БД.
Мови керування БД.
Розподілені БД.
Автоматизоване проектування БД.
Технологія створення програмних продуктів




























Автоматизоване проектування БД;
Задачі управління проектами;
Трикутник обмежень;
правління змістом та якістю проекту;
Управління ресурсами;
Планування графіку управління проекту;
Управління ризиками програмного проекту;
Аналіз вимог до проекту;
Управління конфігураціями та змінами;
Контроль та моніторинг стану проекту;
Метрики контролю;
Технології, інструментальні та програмні засоби проектування людино-машинного
інтерфейсу;
Ролі та зони відповідальності учасників проектної команди;
Групові опори;
Техніка емоційного скраму;
Метрики і стандарти якості ПЗ;
Верифікація та валідація ПЗ;
Інструменти автоматизації процесів тестування;
JUnit, JMeter, BugGenie;
Дослідження і аналіз інструментів автоматизації процесів тестування;
Usability-аналіз;
Придбання умінь застосування
і створення компонент багаторазового
використання;
Інструменти автоматизації зборки проектів Mercurial. TortoiseHg Workbench;
Утиліта make, системи CMake, Ant та Maven;
Сервера постійної інтеграції (Hudson, CruiseControl);
Управління версіями документів.
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ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ
Абітурієнт повинен знати:
 лінійні та нелінійні схеми перетворення інформації з застосуванням операційних
підсилювачів;
 функціональні вузли аналогової електроніки;
 розрахунок стандартних цифрових вузлів;
 способи адресації, алгоритми функціонування комп’ютера при виконанні різних
команд та режимів;
 ієрархічний принцип побудови пам’яті і розподілу адресного простору між
компонентами системи;
 структури високопродуктивних паралельних комп’ютерних систем на основі
конвеєрної, матричної, мультипроцесорної архітектури;
 засоби, необхідні для діагностування КС та мереж;
 основні види топологій локальних мереж,
 знати організацію взаємодії абонентських систем;
 протоколи сеансового рівня;
 структури локальних комп'ютерних мереж;
 структури глобальних комп'ютерних мереж;
 технічні засоби об’єднання комп’ютерних мереж;
 способи та діапазон зображення даних в комп’ютері; поняття алфавіту, формальне
визначення алгоритмів, способи зображення алгоритмів; основні поняття теорії
мов і граматик, термінальний словник мови Паскаль, прості нетермінальні
конструкції мови, ідентифікатор, коментар, мітка, константа, число, вираз;
сутність концепції дії; види обчислювального процесу: лінійна послідовність дій,
розгалуження, цикли та рекурсії, виділення підзадач; оператори: присвоювання,
вибору, циклу, складений оператор; процедури з позиції концепції дій, опис
процедур, формальні та фактичні параметри; особливості використання функцій;
 сутність концепції розподілення пам’яті; динамічне розподілення; локальні та
глобальні змінні; концепцію типів даних; типи даних: прості, скалярні,
структурні, стандартні, обмежені; операції над дискретними типами, сумісність
типів, структурні типи, поняття агрегату даних; пошук інформації в структурних
типах даних; алгоритми сортування, итерацію та рекурсію; динамічну структуру
даних; посилальний тип, списки, дерева; методи конструювання програм, загальні
положення та особливості технології; технологію підготовки та вирішення задач;
методику розробки програм;
 технологію програмування;
 процедурні або об’єктно - орієнтовані технології програмування;
 декомпозицію (структурування) алгоритму;
 тестування кожної компоненті ПО;
 програмування переривань, управління пам’яттю в реальному та захищеному
режимах;
 структуру операційної системи;
 реляційні та розподілені БД.

Абітурієнт повинен вміти:
 будувати лінійні та нелінійні схеми перетворення інформації з застосуванням
операційних підсилювачів з врахуванням заданої точності та частотних
властивостей;
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 будувати
функціональні
вузли
аналогової
електроніки
(генератори
синусоїдальних та не синусоїдальних коливань, мультивібратори, фільтри,
компаратори, аналогові перемикачі, тощо) з заданими характеристиками;
 будувати нескладні малопотужні вторинні джерела живлення і розраховувати
його параметри, забезпечувати захист джерел живлення;
 визначати статичну завадостійкість цифрової форми подання інформації,
розраховувати динамічні параметри цифрового сигналу та виконувати аналіз
електричних схем логічних елементів;
 виконувати розрахунок стандартних цифрових вузлів (генераторів, формувачів
імпульсів, допоміжних схем, тощо) з врахуванням особливостей елементної бази,
що використовується;
 розробляти функціональні і принципові схеми типових вузлів комп’ютера
(регістра, лічильника, шифратора, дешифратора, мультиплексора, суматора,
компаратора та іншого) у заданому елементному базисі, оптимізувати схемні та
структурні рішення по заданій критеріальній сукупності (складності, швидкодії,
надійності, відмовостійкості, тощо);
 розробляти функціональні і принципові схеми пристроїв комп'ютера
(управляючого, арифметичного, запам'ятовуючого, вводу-виводу та інших),
виконувати порівняльну оцінку різних структур пристроїв із врахуванням
особливостей елементної бази та оптимізацій них вимог відповідно до заданих
критеріїв ефективності;
 розробляти архітектуру процесора, визначити систему команд, структуру даних,
способи адресації, алгоритми функціонування комп’ютера при виконанні різних
команд та режимів, враховуючи розподіл функцій обробки інформації між
апаратними і програмними компонентами, цільові функції проектування, та
критерії ефективності з використанням мов різного рівня для опису апаратних і
програмних засобів;
 розробляти архітектуру пам'яті комп’ютера з урахуванням ієрархічного принципу
її побудови і розподілу адресного простору між компонентами системи, визначати
алгоритми обміну даними на всіх рівнях;
 розробляти алгоритми обміну інформацією процесора з зовнішніми пристроями в
режимах програмного опоросу готовності, переривань і прямого доступу до
пам'яті при різних способах організації комутаційної системи комп'ютера,
визначати вимоги до проектування зовнішніх пристроїв;
 розробляти структури високопродуктивних паралельних комп’ютерних систем на
основі конвеєрної, матричної, мультипроцесорної, а також нетрадиційної
архітектури, використовуючи основні моделі і методи теорії обчислювальних
систем;
 вибирати або розробляти оптимальні топології відмова стійких систем із
задовільним рівнем розпаралелювання процесів на основі використання основних
критеріїв оптимальності топологічної організації ПРКС, виконувати пошук
ефективної маршрутизації з врахуванням особливостей топологічної організації
КС;
 виконувати організацію обчислень в КС з заданими параметрами користувальної
та системної продуктивності, вирішувати питання планування і розподілу задач в
системі, використовуючи синхронні та асинхронні методи та засоби
розпаралелювання процесів;
 виконувати побудову підсистем вводу-виводу даних в кс із врахуванням
продуктивності процесорних елементів системи та організації пам’яті;
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 розробляти ефективні інтерфейси ПРКС використовуючи властивості алгоритмів і
різні способи взаємодії підсистем, методів і засобів передачі даних в системах;
 розробляти архітектури комп’ютерних мультипроцесорних систем з розподілом
функцій програмних і апаратних засобів;
 виконувати профілактичні роботи, необхідні для забезпечення ефективної
експлуатації КС та мереж;
 виконувати усі роботи та використовувати усі засоби, необхідні для
діагностування КС та мереж;
 розробляти архітектуру комп’ютерних мереж, використовуючи поняття еталонної
моделі взаємодії відкритих систем та системи передачі даних на фізичному рівні
(середовище передачі, канали передачі, цифрові мережі передачі даних);
 розробляти структури локальних комп'ютерних мереж, їх окремих компонентів і
методів їх взаємодії, використовуючи основні види топологій локальних мереж,
робочі станції та сервери, мережні засоби канального рівня та стандарти
(ETHERNET, IEЕE802.3. тощо);
 розробляти структури глобальних комп'ютерних мереж, використовуючи
необхідні комунікаційні системи і протоколи типу TCP/IP, із застосуванням
маршрутизаторів і інших технічних засобів об’єднання комп’ютерних мереж
(мостів, комутаторів, шлюзів);
 забезпечувати ефективне функціонування комп’ютерних мереж, виконувати
інсталяцію мережених операційних систем типу NOWELL, UNIX WARE АБО
WINDOWS NT та генерацію програмного забезпечення користувача мережі, а
також оперативне планування роботи мережі з виконанням аналізу інформаційних
потоків та їх оптимізації в умовах надійного захисту інформації в мережі.
 визначити (обрати) відповідну технологію програмування, виконати аналіз
специфікації задачі;
 визначити множину еквівалентних алгоритмів, що забезпечують вирішення
задачі, застосовуючи процедурні або об’єктно - орієнтовані технології
програмування, та обрати для кодування алгоритм за критеріями часової та (або)
ємнісної складності;
 виконувати декомпозицію (структурування) алгоритму, розробляти структурні
схеми програм із відображенням різноманітних зв’язків між компонентами та
визначенням їх функцій;
 визначати класи та об’єкти при застосуванні об’єктно - орієнтованих технологій
програмування;
 створювати текст ПО, визначати та обґрунтовувати мову програмування,
оптимальну для рішення задачі та відображення алгоритмів за допомогою мов
програмування типу С, С++, Паскаль, Ада, Java та інших, використовуючи
інструментальні засоби (середовища програмування ) типу UML та інші;
 виконувати модифікацію програм, додаючи, змінюючи або усуваючи окремі їх
компоненти з метою зміни їх функцій або спроможності їх функціонування в
нових технічних умовах;
 створити
дієздатну
програму шляхом встановлення ії достовірності за
допомогою виконання
верифікації
програми, забезпечив працездатність
компонентів програми, виконав тестування кожної компоненті ПО (індивідуальне
тестування ) та забезпечив працездатність всій програми, виконав тестування
всього ПО (інтегральне тестування), застосовуючи засоби захисного
програмування;
 виконувати налагодження програм з метою пошуку, ідентифікації, виявлення та

9


























усунення помилок з використанням автоматизованих систем налагодження;
розробляти програмні модулі для швидкісного інформаційного пошуку та
перетворень даних у комплексах системних програм з використанням сучасних
методів та мов системного програмування ( Асемблер, С) на основі особливостей
архітектури та системи команд базового процесору комп’ютера;
розробляти системні програмні модулі для перемикання обчислювальних
процесів, розподілу ресурсів обчислювальної системи з використанням
внутрішньої інформаційної бази даних операційної системи, використовуючи
команди та регістри захищеного режиму та синхронізуючі примітиви для
взаємодії з проблемними програмами;
розробляти стандартні функції мов програмування, застосовуючи зв’язки між
різними мовами програмування, програмування переривань, управління пам’яттю
в реальному та захищеному режимах;
розробляти базові системні управляючі і обробляючі програми, використовуючи
особливості апаратно-програмної реалізації управління процесами та ресурсами
операційної системи, застосовуючи механізм апаратних переривань;
розробляти типові елементи системних програм, програмуючи роботу з
таблицями, словниками, інформаційними базами, виконуючи лексичний та
синтаксичний аналіз, а також семантичну обробку;
організовувати роботу з математичним співпроцесором, використовуючи
інформацію про архітектуру та системи команд, особливості методики
програмування обчислень функцій та емуляцію співпроцесора;
розробляти алгоритми і програми розв'язку задачі статичного і динамічного
планування в КС на підставі аналізу математичної моделі та методу розподілу
задач в КС з врахуванням структури КС, критеріїв;
роздробляти резидентні програми реалізації функцій операційної системи типу
UNIX або Windows з використанням власної системи переривань;
розробляти структуру операційної системи для КС з врахуванням архітектурних
особливостей і складу КС та їх характеристик, режимів роботи та вимог щодо
системного програмного забезпечення;
забезпечувати організацію обчислювального процесу в паралельних або
розподілених КС з врахуванням топології КС та каналів зв'язку, систем
управління процесами , ресурсами, даними, вводом-виводом, пам’яттю та
зовнішніми пристроями;
здійснювати підготовку до експлуатації та забезпечувати ефективне
функціонування КС, проводити інсталяцію операційної системи типу UNIX або
Windows, виконувати оперативне планування роботи системи на основі аналізу
інформаційних потоків та їх оптимізації в умовах надійного захисту інформації в
системі;
розробляти структури та системи управління базами даних (БД), застосовуючи
сучасні методи побудови та управління БД;
виконувати розробку реляційних та розподілених БД;
забезпечувати оптимальне розміщення даних та їх прискорений пошук в БД,
застосовуючи методи автоматизованого проектування БД.
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ І
КРІТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ
Фахове вступне випробування для вступу на навчання за освітнім ступенем «магістр»
проводиться у формі тестування.
Для проведення випробування формуються окремі групи вступників у порядку надходження (реєстрації) документів.
Список осіб, допущених до вступного випробування, ухвалюється рішенням приймальної комісії СНУ ім. В.Даля, про що складається відповідний протокол.
Вступне випробування проводиться згідно з розкладом фахових вступних випробувань, який затверджується в установленому порядку головою приймальної комісії.
На тестування вступник з'являється з паспортом, при пред'явленні якого він отримує
тестове завдання.
Тестове завдання формується відповідно до розділу «Програма фахових вступних випробувань». Програма фахових вступних випробувань оприлюднюється засобами наочної
інформації на інформаційних стендах структурного підрозділу університету.
Структурно тестове завдання включає вісім питань різної складності: 5 питань простої складності (рівень складності десять балів), 2 питання середньої складності (рівень
складності п'ятнадцять балів) та одне питання великої складності (рівень складності двадцять балів).
Тривалість фахового вступного випробування становить одну годину (60 хвилин).
Результати фахового вступного випробування оцінюються за стобальною шкалою і
відмічаються у «Листку реєстрації відповідей».
Рівень знань вступника за результатами тестування заноситься також до відомості і
підтверджується підписом голови атестаційної комісії. Відомість оформлюється одночасно з внесенням результатів тестування до «Листка реєстрації відповідей» вступника і передається до приймальної комісії.
Заяву про апеляцію вступник може подати в чинному порядку.

Голова фахової атестаційної комісії,
декан факультету інформаційних технологій
та електроніки

С.О. Митрохін

Член фахової атестаційної комісії,
завідувач кафедри комп’ютерної інженерії

І.С. Скарга-Бандурова
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