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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

Метою проведення комплексного кваліфікаційного екзамену для 

студентів спеціальності 122 Комп’ютерні науки є контроль рівня сформованості 

фахових компетентностей з фундаментальних та прикладних розділів 

комп’ютерних наук, необхідних для здійснення майбутньої професійної 

діяльності (Технік-програміст; Технік обчислювального (інформаційно-

обчислювального) центру, Технік з конфігурованої комп’ютерної системи), та є 

базовими для успішного продовження навчання в магістратурі та аспірантурі.  

Програма комплексного кваліфікаційного екзамену містить основні та 

найважливіші теоретичні та практичні питання з Архітектура комп'ютера та 

конфігурування комп'ютерних систем, Алгоритми і методи обчислень, 

Програмування, Теорія електричних та магнітних кіл, Прикладне програмне 

забезпечення, Комп'ютерна логіка та теорія цифрових автоматів, Комп'ютерні 

мережі, Комп'ютерні системи, Електроніка та схемотехніка, Системне 

програмування та адміністрування операційних систем, Захист та кодування 

даних.  

На екзамені студент повинен продемонструвати:  

– Здатність знаходити відповідні рішення із чітким визначенням 

алгоритмічних конструкцій та використанням середовищ програмування; 

– Здатність виконувати розрахунки усталених і перехідних режимів на 

однорідній лінії передачі. 

– Здатність реалізовувати практичні завдання з використанням прикладних 

програмних засобів 

– Здатність виконувати абстрактний синтез цифрового автомата, розробляти 

формальний опис алгоритму його функціонування. Здатність виконувати 

будувати схему автомата заданого елементарного базису. 
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– Володіти методами і засобами побудови сучасних КС, аналізувати 

особливості архітектури КС, розрізняти організацію пам’яті і ведення-

виведення даних у КС; 

– Здатність до побудови лінійних і нелінійних схем перетворень, а також 

функціональних вузлів аналогової електроніки 

– Створювати програмні та апаратні підсистеми криптографічного захисту 

даних 

– Вміти формувати і управляти ключових даних для підсистем аутентіфікації 

– знання пристроїв комп’ютера, тенденцій розвитку архітектури комп’ютера;  

– знання програмного забезпечення комп’ютера;  

– володіння різними методологіями програмування, навичками програмування 

різними мовами програмування, налагодження і тестування програм;  

– володіння навичками роботи з комп’ютером, різними допоміжними 

пристроями і системами та прикладними програмними засобами загального 

призначення;  

– володіння методами роботи в локальних та глобальних мережах і системах 

телекомунікацій;  

 

 

Комплексний кваліфікаційний екзамен проводиться за білетами, 

затвердженими на засіданні кафедри комп’ютерної інженерії та освітніх 

вимірювань. Кожен білет має таку структуру:  

• Завдання 1 – тестовий контроль, містить завдання з дисциплін Циклу 

професійної та практичної підготовки. 

• Завдання 2 – завдання з налаштування та роботи комп’ютерних мереж та 

систем: 

– вміння обирати тип і структуру, проектувати, будувати, експлуатувати, 

програмувати комп’ютерні мережі; 
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– здатність забезпечити ефективне функціонування комп’ютерної мережі, 

мережної операційної системи типу No-well, Unix Ware або Windows NT, 

генерацію програмного забезпечення користувача мережі,   

– вміння оперативно планувати роботу мережі з виконанням аналізу 

інформаційних потоків та їх оптимізації в умовах надійного захисту 

інформації в мережі; 

– здатність продемонструвати знання основних типів сучасних навчальних 

комп’ютерних систем; 

– знання основних типів та класифікацію програмного забезпечення для 

роботи з навчальними системами, їх основні характеристики;  

– вміння порівнювати характеристики апаратного та програмного 

забезпечення різних типів та обирати тип ОC, що найкраще відповідає 

конкретним умовам роботи з навчальними комп’ютерними системами; 

– вміння адмініструвати та використовувати навчальні комп’ютерні 

системи в навчальному процесі. 

 

• Завдання 3 – задача на використання знань, умінь і навичок з тестування та 

ремонту комп’ютерних систем, архітектури комп’ютера.  

– Завдання призначене для контролю умінь розв’язувати технічні проблеми з 

удосконалення та покращення ефективності роботи комп’ютера, виявлення 

проблем та їх усунення;  

– Здатність знаходити відповідні рішення із чітким підбором комплектуючих 

для відповідних систем. 

На екзамені під час підготовки відповідей на запитання з екзаменаційного 

білету студентові дозволяється користуватися довідниками, навчальними 

підручниками, посібниками, потрібними програмними засобами.  

1.  КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  

Завдання 1. Тестовий контроль.  

Максимальна кількість - 50 балів. 
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 Завдання 2:  

25 балів – повна і правильна відповідь на запитання; вміння наводити 

приклади для демонстрації застосувань теоретичного матеріалу в конкретних 

практичних ситуаціях; повні і правильні відповіді на додаткові запитання;  

20 балів – повна і правильна відповідь на запитання; вміння наводити 

приклади для демонстрації застосувань теоретичного матеріалу в конкретних 

практичних ситуаціях; правильні, але можливо неповні відповіді на додаткові 

запитання, що не вказують на суттєві прогалини у знаннях;  

15 балів – правильна, але можливо недостатньо повна, відповідь на 

запитання; правильні, але можливо неповні відповіді на додаткові запитання;  

10 балів – правильна, але неповна, відповідь на запитання; неправильні 

або неповні відповіді на додаткові запитання;  

5 балів – неповна, і можливо частково неправильна, відповідь на 

запитання, неправильні та неповні відповіді на додаткові запитання, що 

вказують на суттєві прогалини у знаннях;  

0 балів – відповідь повністю неправильна або відсутня.  

 Завдання 3:  

25 балів – повне і правильне розв’язування задачі з належним 

обґрунтуванням всіх логічних кроків; правильно створена комп’ютерна модель, 

правильне та повне її дослідження;  

20 балів – повне і правильне розв’язування задачі, наявність незначних 

логічних прогалин в обґрунтуваннях або незначних технічних помилок; 

правильно створена комп’ютерна модель, дещо неповне її дослідження або 

незначні помилки в її дослідженні;  

15 балів – правильне (містить правильно виконані кроки), але неповне 

розв’язування задачі; наявні несуттєві помилки у розв’язуванні, неточності у 

створенні комп’ютерної моделі або у її дослідженні;  

10 балів – частково правильне розв’язування задачі (містить деякі 

правильно виконані кроки), наявні помилки або відсутні деякі кроки 
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розв’язування; неточності у створенні комп’ютерної моделі або суттєві 

помилки у її дослідженні;  

5 балів – наявність помилок у розв’язуванні задачі (відсутні або 

неправильні деякі кроки); неточності у створенні комп’ютерної моделі, 

помилки в розв’язуванні, відсутнє дослідження;  

0 балів – повністю неправильне або відсутнє розв’язування.  

  

Оцінка "2" (незадовільно)  
F  0-29  

FX  30-49  

Оцінка "3" (задовільно)  
E  50-59  

D  60-69  

Оцінка "4" (добре)  
C  70-79  

B  80-89  

Оцінка "5" (відмінно)  A  90-100  

  

Тривалість підготовки до відповіді на комплексному кваліфікаційному 

екзамені – 1,5 години.  
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2. ЗМІСТ ЗАВДАНЬ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО 

ЕКЗАМЕНУ   

2.1. Архітектура комп'ютера та конфігурування комп'ютерних систем  

Вимоги до комп’ютера щодо вибору операційної системи. Встановлення 

операційної системи. Chipset. Налагодження характеристик Chipset (CHIPSET 

FEATURES SETUP).  

Функції BIOS. CMOS-пам’ять. Стандартні установки CMOS. Автоматичне 

конфігурування BIOS. Встановлення BIOS FEATURES SETUP. Призначення 

пунктів меню режиму SETUP. Автовизначення типу жорсткого диска. 

Форматування жорсткого диска. Особливості встановлення та видалення 

прикладного програмного забезпечення.  

2.2. Алгоритми і методи обчислень, Програмування 

Дані. Структури даних (статичні, динамічні). Основні операції з 

структурами даних.  

Інформаційне моделювання. Поняття про моделі та моделювання. 

Класифікація моделей. Вимоги до моделей. Поняття про інформаційні моделі. 

Способи подання інформаційних моделей.  

Математичне моделювання. Основні етапи розв’язування прикладної задачі 

з використанням комп’ютера. Поняття математичної моделі.  

Класифікація математичних моделей. Характеристика основних методів 

моделювання інформаційних процесів та систем.  

Комп’ютерне моделювання. Поняття про комп’ютерну модель і 

комп’ютерне моделювання. Основні етапи комп’ютерного моделювання. 

Обчислювальний експеримент. Характеристика програмних засобів, що 

використовуються для моделювання. Галузі застосування комп’ютерного 

моделювання. Приклади.  

Алгоритмізація. Поняття алгоритму. Властивості алгоритму. Способи опису 

алгоритмів. Навчальна алгоритмічна мова. Базові структури алгоритмів. 

Технологія побудови алгоритму “згори донизу” та структурний підхід до 

розробки алгоритмів. Технологія структурного програмування.  

Алгоритми і теорія складності. Поняття про аналіз алгоритмів. Важливі 

алгоритми: алгоритми пошуку і упорядкування, рекурсивні алгоритми. 

Алгоритмічні стратегії: методи розв’язування прямим перебором, "жадібні 

алгоритми", "поділяй і володарюй". Поняття складності алгоритмів.  
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Основи теорії алгоритмів. Інтуїтивне поняття алгоритму. Необхідність 

уточнення поняття алгоритму. Поняття про алгоритмічні системи (класи точних 

алгоритмів). Питання розв’язуваності алгоритмічних проблем. Алгоритмічно 

нерозв’язні проблеми, приклади.  

Стійкість алгоритмів. Поняття про стійкість алгоритмів. Приклади стійких 

і нестійких алгоритмів.  

Обчислювальний експеримент, аналіз похибок. Поняття про 

обчислювальний експеримент. Точність обчислювального експерименту. 

Аналіз похибок. Коректність задачі. Число обумовленості. Приклади погано 

обумовлених задач. Особливості розв’язування погано обумовлених задач.  

Програмування. Основні методології (стилі, парадигми) програмування. 

Поняття програми. Сучасні мови програмування, їх класифікація. Системи 

програмування, основні функції і компоненти. Інтегровані середовища 

програмування. Поняття про інтерпретацію та компіляцію. Поняття редактора, 

транслятора, налагоджувача. Поняття "комп’ютерна програма".  

Основні поняття мови програмування. Алфавіт, числа, рядки, 

ідентифікатори, описи, оператори. Структура програми. Основні розділи 

програми і правила їх опису. Вираз, операція, операнд. Пріоритет операцій. 

Класифікація операцій. Характеристика арифметичних операцій. Математичні 

функції. Піднесення до степеня.  

Процедурні мови програмування. Характеристика процедурних мов 

програмування. Структура інтегрованого середовища розробки програм. 

Призначення основних файлів інтегрованого середовища розробки програм. 

Алфавіт. Основні поняття мови. Основні розділи програми і правила їх опису.  

Опис структур даних процедурною мовою програмування. Типи даних і 

засоби їх опису. Структури даних та їх опис. Динамічні структури даних, їх 

реалізація та основні прийоми роботи з ними.  

Методи впорядкування масивів. Методи впорядкування одновимірних 

масивів та їх реалізація в системах процедурного програмування: метод вибору, 

метод вставлянням, метод обміну ("бульбашки"). Бінарний пошук елемента із 

вказаними властивостями у впорядкованому одновимірному масиві.  

Опис та використання підпрограм. Реалізація базових алгоритмічних 

структур процедурною мовою програмування. Опис процедур та функцій 

процедурною мовою програмування. Реалізація рекурсивних алгоритмів 

процедурною мовою програмування. Процедури та функції, призначені для 
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роботи з випадковими числами. Модульне програмування та його реалізація в 

системах процедурного програмування.  

Об’єктно-орієнтоване та візуальне програмування. Основні положення 

методології об’єктно-орієнтованого і візуального програмування. Об’єктна 

модель системи об’єктно-орієнтованого візуального програмування: поняття 

класу, властивостей класу, методів класу та їх використання в процесі реалізації 

взаємозв’язків об’єктів. Інкапсуляція, успадкування, поліморфізм.  

Об’єктно-орієнтовані  та  візуальні  середовища програмування. 

Структура інтегрованого середовища розробки програм. Призначення основних 

файлів інтегрованого середовища розробки програм. Основні елементи 

управління. Властивості елементів управління. Види подій. Реакції на події. 

Розробка проектів в об’єктно-орієнтованому середовищі програмування. Аналіз 

задачі в термінах об’єктно-орієнтованого програмування, добір відповідних 

компонент в процесі візуального проектування та встановлення зв’язків між 

ними.  

Технології веб-програмування. Публікація веб-сторінок в глобальній мережі. 

Гіпертекст: поняття та історія, подання гіпертексту. Веб-сторінка, веб-вузол. 

Структура веб-сторінки. Мова HTML. Поняття тегу, контейнера. Форматування 

тексту у веб-документі. Веб-графіка. Види гіперзв’язків та їх реалізація. 

Списки, таблиці, фрейми. Використання каскадних таблиць стилів (CSS). 

Динамічний HTML. Основи програмування мовою JavaScript. Об’єктна модель 

веб-документа. Призначення і характеристики програмних засобів для 

створення веб-сторінок (веб-редакторів). Публікація веб-документів в мережі 

Інтернет.  

2.3. Теорія електричних та магнітних кіл 

Електричне коло, електрична схема та їх елементи. Джерела напруги і 

струму та їх перетворення. Основні поняття, що характеризують електричні 

схеми. Напруга на ділянці кола. Закон Ома для ділянки кола. Закони Кірхгофа. 

Енергетичний баланс у колах постійного струму. Потенціальна діаграма. Метод 

контурних струмів. Еквівалентні перетворення гілок. 

Основні властивості електричних кіл постійного струму. Поняття вхідних 

і взаємних провідностей. Принцип взаємності. Теорема компенсації. Принцип 

накладання і метод накладання. Принцип лінійності. Перетворення зірки опорів 

у еквівалентний трикутник.  
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Умова максимальної передачі енергії. Передача енергії по лініям 

передачі. Основні величини, що характеризують змінний струм. Умови 

передачі максимальної потужності від активного двополюсника до 

навантаження. Резонанс у послідовному коливальному контурі. Резонанс у 

паралельному коливальному контурі. Практичне застосування. 

2.4. Комп'ютерна логіка та теорія цифрових автоматів 

Інформація, повідомлення, дані. Кодування даних. Сигнали та їхнє 

подання. Довжина двійкового коду. Поняття системи числення (СЧ). Принципи 

побудови СЧ. Види СЧ: позиційні та непозиційні СЧ. Правила подання даних в 

позиційних СЧ. Системи числення: двійкова, вісімкова та шістнадцяткова СЧ. 

Двійкова СЧ. Двійкові числа з плаваючою та фіксованою комою. Вісімкова та 

шістнадцяткова СЧ. Переведення зображення чисел з однієї СЧ в іншу. Форми 

діапазон і точність подання чисел. Спеціальні позиційні двійкові СЧ. Вибір СЧ. 

Арифметичні операції в системах числення.Операції додавання, віднімання, 

множення ділення в різних системах числення. Прямий, обернений та 

додатковий код. Основні методи виконання арифметичних операцій в цифрових 

машинах. Арифметичні операції з числами представленими в формі з 

плаваючою комою. Булева алгебра. булеві функції. мінімізація булевих функцій 

Вступ до алгебри логіки. Функції булевої алгебри та способи їх подання. 

ДКНФ та ДДНФ. Мета мінімізації булевих функцій. Методи мінімізації 

булевих функцій. Мінімізація булевих функцій. Метод безпосередніх 

перетворень. Метод карт Карно-Вейча. Метод Квайна і Мак-Класкі.  

Багатозначна логіка Лукасевича. Логічні операції. Таблиці істинності. 

Поняття про багатозначні логіки. Виникнення багатозначної логіки. Значення 

істинності висловлення, алфавіт багатозначної логіки. Трьохзначна логіка 

Лукасевича та її відмінність від класичної. Логічні операції  та їх таблиці 

істинності в багатозначних логіках. Багатозначні логіки Гейтінга, Бочара, 

Поста. Трьохзначні логіки Гейтінга та Бочара. Чотиризначна логіка. Функції 

двох змінних в чотиризначній логіці. Повна система функцій багатозначної 

логіки. Багатозначна логіка Поста. Застосування багатозначної логіки при 

конструюванні електронно-обчислювальних машин. 
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2.5. Захист та кодування даних 

Апаратно-програмні засоби 

захисту даних в 

комп'ютерних системах. 

Основні поняття з галузі захисту інформаційних ресурсів. Актуальність 

проблеми комп'ютерної безпеки, цілісність даних, конфіденційність даних, 

доступність даних, розголошення даних, витік даних, захист даних, 

порушенням режиму доступу, несанкціонований доступ, об'єкт злочину, 

блокування даних, модифікація даних, одержання захищуваних даних, 

фільтрація даних, канал витоку даних, помилка, прорахунок, вразливість  

інформаційної системи, види загроз, джерела загроз, контроль безпеки, види 

атак, вторгнення, політика безпеки, класифікація навмисних загроз безпеки 

комп'ютерних систем. 

Засоби парольної ідентифікації та адміністрування. Ідентифікація, засоби 

парольної ідентифікації в операційних системах, в програмних додатках, в 

мережевих сервісах, способи захисту від перебирання паролів, варіанти заміни 

традиційних паролів, способи створення складних паролів. 

 Архівування та резервне копіювання даних. Стискування, архівація даних, 

архіватор, ступінь стискування, коефіцієнт стискування, методи стискування 

файлів, резервне копіювання, технології резервного копіювання. 

Захист вмісту зовнішньої пам'яті. Перспективні розробки у сфері 

зберігання вмісту запам'ятовуючих пристроїв, технології захисту оптичних 

дисків від несанкціонованого копіювання, діагностика та профілактика 

жорстких магнітних дисків, технології захисту флеш-накопичувачів, засоби 

відновлення пошкодженого і втраченого вмісту запам'ятовуючих пристроїв, 

гарантоване вилучення вмісту запам'ятовуючих пристроїв. 

Захист програмного забезпечення. Вразливості програмного забезпечення 

та засоби боротьби з ними, дослідження вихідних текстів програмного 
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забезпечення, захист програм встановлених на жорсткому диску, захист 

програм від вивчення. 

Захист вмісту запам'ятовуючих пристроїв від шкідливих програм. 

Комп'ютерні віруси і засоби боротьби з ними, історія комп'ютерних вірусів, 

класифікація комп’ютерних вірусів, антивірусні програми, типи антивірусних 

програм, методи розпізнавання шкідливих об'єктів, захист комп'ютера від 

шпигунських програм. 

Поширені види мережевих атак і способи захисту від них. Мережеві атаки, 

види мережевих атак, сегментація мереж, міжмережеві екрани, списки 

управління доступом (ACL), загрози використання глобальної мережі Інтернет, 

методи захисту. 

Організація бездротового зв'язку, специфічні атаки на бездротові мережі 

та способи захисту від них. Актуальні проблеми використання безпровідних 

мереж, типи загроз безпеці в безпровідних мережах, способи захисту даних в 

безпровідних мережах. 

Криптографічні та стеганографічні методи захисту даних.  

Основні поняття криптографії. Коротка історія криптографії. Поняття 

криптології, криптографії. Ключ, шифрування, зашифровування, 

розшифровування, криптостійкість, криптоаналіз, методи криптоаналізу, 

криптографічні методи захисту даних. 

Популярні алгоритми шифрування даних. Алгоритми шифрування, 

асиметричні криптографічні алгоритми, симетричні криптографічні алгоритми. 

Використання електронного підпису. Криптосистеми з відкритим ключем, 

електронний (цифровий) підпис, технології застосування систем електронного 

цифрового підпису, генерація ключів. 

Програмно-апаратні засоби шифрування даних.  Реалізації криптозахисту 

на апаратному рівні. Архітектура апаратних засобів криптозахисту. Організація 

інтерфейсу для роботи з прикладними програмами. 

Основні поняття стеганографії. Історія стеганографії. Стеганографічні 

методи і системи. Поняття стеганографії, історія стеганографії, 
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стеганографічні методи і системи. 

Деякі проблеми і перспективи використання криптографічних засобів 

захисту даних. Проблеми шифрування великих повідомлень, сучасні способи 

вирішення проблеми розподілу ключів, системи біометричної аутентифікації, 

перспективи використання криптографічних засобів захисту даних. 

2.6. Комп'ютерні мережі 

Локальні комп’ютерні мережі 

ЛОКАЛЬНА КОМП’ЮТЕРНА МЕРЕЖА. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА 

СКЛАДОВІ. 

Основні відомості про комп’ютерні мережі та їх призначення. Складові 

комп’ютерної мережі. Апаратне забезпечення функціонування комп’ютерної 

мережі. Середовища передавання даних. Інформаційне та програмне 

забезпечення комп’ютерних мереж. 

ЛОКАЛЬНА КОМП’ЮТЕРНА МЕРЕЖА. ТОПОЛОГІЯ МЕРЕЖ. 

АДРЕСАЦІЯ В МЕРЕЖАХ. Комп'ютерні мережі. Класифікація комп'ютерних 

мереж. Мережеві стандарти. Модель відкритих систем OSI та її рівні. Топологія 

мереж. Методи доступу до каналу передавання даних. Мережеві архітектури.  

ОРГАНІЗАЦІЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ЛОКАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ. Мережеві 

протоколи. ІР-адресація в комп’ютерних мережах. Класи ІР-адрес. Маски 

підмереж стандартних класів.  

ТЕСТУВАННЯ КОРЕКТНОСТІ РОБОТИ МЕРЕЖЕВИХ СЛУЖБ. Поняття 

mac-адреси. Налагодження параметрів мережі. Основні етапи  налагодження 

робочої станції для роботи у локальній мережі з використанням протоколу 

TCP/IP. Визначення IP-адреси та шляху до вузла URL. 

Глобальні комп’ютерні мережі 

ГЛОБАЛЬНА МЕРЕЖА ІНТЕРНЕТ. СЕРВІСИ. Глобальні комп'ютерні 

мережі. Мережа Інтернет. Протоколи мережі Інтернет. Гіпертекстова система 

World Wide Web (WWW). Поняття гіпертексту. Адреса електронної пошти та 

облікові записи, поштові скриньки. Поняття телеконференції. Сервери 

телеконференцій та групи новин. Доменна система імен. 

БРАУЗЕРИ. Програми-браузери. Налаштування браузерів. 

ПОШУК ДАНИХ В ІНТЕРНЕТ. Основні об'єкти та механізми пошуку. 

Пошукові сервіси. Релевантність документу. Використання найпопулярніших 

пошукових машин. 

РОБОТА З ПОШТОВИМИ СЕРВЕРАМИ, ГРУПАМИ НОВИН ТА 

РОЗСИЛАННЯМИ. Адреса електронної пошти та облікові записи, поштові 

скриньки. Поштові програми та їх налагодження. Створення та читання листів. 
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Формат повідомлення та кодові сторінки. Використання адресної книги. 

Включення двійкового файлу. 

ПРОВАЙДЕРИ. ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ ГЛОБАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ 

ІНТЕРНЕТ Основні способи підключення до глобальної мережі Інтернет. 

Провайдери. 

НАЛАШТУВАННЯ РОБОТИ WEB-СЕРВЕРА Web-сервер. Основні 

аспекти веб-дизайну. Логічна та фізична структура Інтернет та особливості 

його функціонування. 

МОВА НTML. ФОРМАТУВАННЯ ТЕКСТУ. ВИКОРИСТАННЯ 

ГРАФІЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ.  

Будова сайту. Гіпертекст: поняття та історія; подання гіпертексту. Поняття 

тега, контейнера. Сенсорні карти. Web-графіка. 

ВИКОРИСТАННЯ ГІПЕРПОСИЛАНЬ. ВИКОРИСТАННЯ 

СПИСКІВ.Види гіперзв’язків та їх реалізація. Списки. 

ВИКОРИСТАННЯ ТАБЛИЦЬ. ВИКОРИСТАННЯ ФРЕЙМІВ. Таблиці. 

Фрейми. 

КАСКАДНІ ТАБЛИЦІ СТИЛІВ. Типи каскадних таблиць стилів. 

2.7. Комп'ютерні системи 

Функції операційної системи. Головні особливості архітектури процесора 

для операційної системи. Напрямки розвитку системного програмного 

забезпечення. Послідовність створення системи програмування для конкретної 

апаратної платформи. Операційна система з точки зору взаємодії з апаратними 

пристроями. Операційне середовище. Приклади. Обчислювальний процес. 

Початкове означення задачі. Сучасне визначення задачі. Аспекти роботи 

процесора. Ресурс. Класифікація ресурсів. Сучасне тлумачення ресурсів. 

Функції процесора у системі Яноша Джона фон Неймана. Недоліки у роботі 

процесора в такій системі. Однопрограмний режим роботи. 

Мультипрограмування.  

Загальна схема виділення ресурсів. Системні процеси та їх функції. 

Особливості роботи операційної системи реального часу. Робота процесів в 

операційній системі реального часу. Активний та пасивний стан процесу. Стани 

активного процесу. Процедура появи процесу в операційній системі. Переходи 

процесу з одного стану в інший. Умови переходу процесу у стан готовності. 
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Умови виходу процесу із стану виконання. Переривання. Механізм обробки 

переривань. Апаратні кроки механізму обробки переривань. 

Програмні кроки механізму обробки переривань. Головні функції 

механізму переривань. Зовнішні переривання. Внутрішні переривання. 

Програмні переривання. Дисципліни обслуговування переривань. Маскування 

сигналів переривання. Управління ходом виконання задач з боку операційної 

системи. Особливості функціонування системи переривань в операційній 

системі реального часу. Механізм реакцій ОС на повторний сигнал запиту на 

переривання. Управління пристроями введення-виведення з боку ОС.  

Фізична організація пристроїв введення-виведення. Блок-орієнтовані 

пристрої. Байт-орієнтовані пристрої. Головні компоненти зовнішнього 

пристрою. Умови забезпечення сумісного функціонування пристроїв різних 

виробників. Механізм роботи ОС з пристроями.  

Організація програмного забезпечення введення-виведення. 

Використання блокуючих та неблокуючих способів обміну. Проблема 

представлення операцій введення-виведення у ОС. Вирішення проблеми 

виділених пристроїв у ОС. Рівні розподілу програмного забезпечення введення-

виведення. Конкретні механізми реалізації запитів введення-виведення. 

Опрацювання переривань.  

Драйвери пристроїв. Механізм роботи драйверів пристроїв. Рівні роботи 

програмного забезпечення. Рівень апаратних абстракцій. Рівень користувача. 

Модель мікроядерної архітектури системи. Структура Windows. Структура 

VAX/VMS. Порівняння структур Windows і VAX/VMS. Спрощена архітектура 

ОС Windows.  

Функції ОС щодо керування оперативною пам’яттю. Алгоритми управління 

пам’яттю. Статичне керування пам’яттю. Динамічне керування 

пам’яттю.Методи розташування процесів у основній пам’яті. Методи розподілу 

пам’яті без використання дискового простору. Розподіл пам’яті фіксованими 

розділами. Розподіл пам’яті розділами змінного розміру. Фрагментація. 

Переміщувані розділи. Компенсування. Методи розподілу пам’яті з 
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використанням дискового простору. Поняття віртуальної пам’яті. Оверлеї. 

Віртуальний ресурс. Сторінковий розподіл. Сторінкова організація пам’яті. 

Таблиця сторінок. Кеш-пам’ять. Алгоритм використання кеш-пам’яті. 

Просторова та часова локальність.  

Зовнішня пам’ять. Робота накопичувача на фізичному рівні. Сектор. 

Доріжка. Циліндр. Логічна організація даних.  

Витісняючі та невитісняючі алгоритми планування. Кооперативна та 

витіснячюча багатозадачність. Стратегії планування з використанням 

квантування (FCFS, SJF, RR). Стратегії планування з використанням 

пріоритетів. Планування з використанням багаторівневої черги (в тому числі зі 

зворотніми зв’язками). 

Потокове опрацювання даних. Багатопроцесорні системи. Симетричне та 

асиметричне опрацювання даних. Паралельне та конвеєрне опрацювання даних.  

Напрямки розвитку високопродуктивної обчислювальної техніки. Критерії 

планування процесів. Їх оцінювання. Засоби синхронізації і взаємодії процесів. 

Критична секція. Класифікація ЕОМ за Фліном. Динамічні системи. 

Безперервні системи. Дискретні системи. Комбіновані системи. Електронно-

обчислювальні мережі (ЕОМ). Обчислювальні системи (ОС). 

Розподілені обчислювальні системи (РОС). Мобільні РОС. Системи 

бізнесу. Системи масового обслуговування. Технології проектування 

електронно-обчислювальних систем типу SIMD. SIMD- і MIMD- системи як 

апаратна основа паралельних моделюючих середовищ. Векторна ЕОМ без 

безпосереднього зв’язку між процесорними елементами. Матрична ЕОМ зі 

зв’язком між елементами через комутаційну мережу. Технології проектування 

електронно-обчислювальних систем типу MIMD. Тісний зв’язок через загальну 

пам’ять. Розподілена обчислювальна система без тісного зв’язку через мережу 

комутацій та обміном повідомленнями.  

Проектування потокових та редукційних електронно-обчислювальних 

систем. Розробка структури розподіленого паралельного моделюючого 

середовища (РПМС). MPI- стандарт програмування у паралельних моделюючих 
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середовищах. Структура системних програмних засобів. Балансування 

навантаження в розподілених системах. Динамічне і статичне балансування. 

Етапи балансування.  

2.8. Електроніка та схемотехніка 

Поняття мікроелектроніки. Історія становлення. Класична теорія 

провідності. Квантова теорія провідності. Зонна теорія провідності: метали, 

діелектрики, напівпровідники. Напівпровідники. Власна провідність 

напівпровідників. Напівпровідники. Домішкова провідність напівпровідників. 

Робота виходу електронів з металу. Контактна різниця потенціалів. Контакт 

металу з напівпровідником. Контакт діодного, електронного і діркового 

напівпровідників. Напівпровідниковий діод. ВАХ діода. Біполярний 

транзистор. Види та принципи роботи. Біполярний транзистор. Характеристики 

та параметри. Польовий транзистор. Види та принципи роботи. Польовий 

транзистор. Характеристики та параметри. Елементи ІМС: резистори, 

конденсатори, індуктивність. Контактні площини і провідники в інтегральних 

мікросхемах. Основні терміни і визначення в мікроелектроніці. Особливості 

інтегральних мікросхем як нового типу напівпровідникових приладів. Короткий 

історичний огляд розвитку інтегральних мікросхем. Класифікація інтегральних 

мікросхем. Етапи виготовлення ІМС (підготовчі операції, епітаксія, термічне 

окислення кремнію). Етапи виготовлення ІМС (легування,  іонна імплантація, 

травлення). Етапи виготовлення ІМС (техніка масок, фотолітографія, 

фотошаблони). Етапи виготовлення ІМС (нанесення  тонких плівок, 

металізація, складання операцій). Логічні операції та логічні елементи. 

Особливості потенціальної системи елементів. Види логічних потенціальних 

елементів. Фізична будова діодних логічних елементів. Транзисторні логічні 

елементи. Елементи діодно-транзисторної логіки. Аналіз та синтез логічних 

функцій і комбінаційних схем. Поняття тригера. Призначення та класифікація 

тригерів. Динамічні параметри тригерів. Таблиця переходів. Асинхронний та 

синхронний RS-тригер. Таблиця переходів. Двоступеневий RS-тригер. Будова 
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та таблиця переходів JK, T та D тригерів. Лічильники імпульсів. Класифікація 

та характеристики лічильників. Будова лічильників. 

 

2.9. Системне програмування та адміністрування операційних систем 

Призначення та основні функції операційних систем. Основні етапи 

еволюції операційних систем. Основні компоненти операційних систем. 

Процеси, ресурси, віртуалізація, переривання. Забезпечення інтерфейсу 

користувача. Файлові системи. Організація файлової системи. Обслуговування 

файлової структури. Конфігурування системи. Класифікація операційних 

систем персонального комп’ютера. Створення системного диску.  

2.10. Тестування і ремонт апаратного забезпечення комп'ютерних систем 

Основні відомості про технічне обслуговування комп’ютерних систем 

(КС). Види та порядок роботи під час технічного обслуговування. Принципи 

організації експлуатації  КС. Основи побудови схемного контролю КС. 

Апаратурний контроль пристроїв КС. Профілактичне технічне обслуговування 

апаратури ПК. Програмні засоби контролю КС.ПЗ для діагностики роботи ПК. 

Поняття експлуатації комп’ютерної системи. Прийоми та методи 

обслуговування КС. Правила безпечної діагностики, тестування та ремонту 

апаратних складових комп’ютерних систем. 

Аналіз ринку блоків живлення для настільних на портативних 

комп'ютерів. Діапазон основних параметрів блоків живлення портативних 

комп’ютерів (робочих напруг та потужностей потужностей). Типи роз'ємів 

підключення блоків живлення портативних комп'ютерів (схеми роз’ємів та 

виробники, конкретні моделі ноутбуків, що їх використовують). Номенклатура 

блоків живлення стаціонарних комп’ютерів. 

Інструменти та прилади для діагностики. Монтаж та демонтаж персонального 

комп'ютера. Послідовність дій під час демонтажу. Підключення нового 

пристрою. Безпечна заміна блоків живлення. Планово-профілактичне 

обслуговування персонального комп'ютера. Типи та види профілактик. Основи 

апаратурної профілактики. Профілактика програмного забезпечення. 

Самоперевірка при включенні комп'ютера. BIOS та її налаштування. 

Програма POST. Профілактика периферійного обладнання. Обслуговування 

системних блоків ПК. Профілактика периферійного обладнання. 
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Обслуговування принтерів. Профілактика периферійного обладнання. 

Профілактичне обслуговування сканерів та багатофункціональних пристроїв.  

Сучасний універсальний авометр з цифровою індикацією рівнів сигналу. 

Логічний пробник та пульсатор. Логічний та сигнатурний аналізатори. 

Застосування логічного аналізатора. Застосування сигнатурного аналізатора. 

Спеціалізовані пристрої для діагностики електричних схем.  

Діагностика вхідного каскаду блоку живлення персонального комп'ютера. 

Методика заміни елементів вхідного каскаду блоків живлення. Діагностика, 

тестування та ремонт системи охолодження блоку живлення. Заміна елементів 

вихідного каскаду блоку живлення. Пошук розриву електричного кола 

всередині блоку. Заміна роз'ємів живлення та кабелів з'єднання. Програми 

обслуговування технічних носіїв.  

Діагностика пристроїв збереження даних. Діагностика пристроїв 

введення-виведення даних. Діагностика інтерфейсів введення-виведення. 

Діагностика відеосистеми. Діагностика аудіосистеми. Діагностика компонентів 

системної плати. Пошук неполадок портативного комп’ютера (лептопа). 

Діагностика системи живлення материнської плати портативного комп’ютера. 

Діагностика шлейфів під’єднання дисплею портативного комп’ютера (матриці, 

інвертора, лампи підсвітки, світлодіодної стрічки). Дігностика та тестування 

відеосистеми лептопа. Діагностика та тестування аудіосистеми лептопа. 

Діагностика та тестування пристроїв введення (клавіатура, тачпад, трекпоінт). 

Програмні засоби контролю функціонального стану КС. ПЗ для оптимізації 

роботи ПК. 

Ремонт джерел живлення. Ремонт роз'ємів під'єднання інтерфейсів 

апаратних компонентів системи. Ремонт та відновлення контактних площадок 

для підключення роз'ємів живлення. Ремонт та відновлення контактних 

площадок для підключення інтерфейсів передачі даних. Ремонт жорстких 

магнітних накопичувачів. Ремонт флеш-дисків та твердотільних (SSD) дисків. 

Ремонт пристроїв для читання змінних носіїв (оптичних CD/DVD/BlueRay, 

гнучких магнітних, зовнішніх пристроїв резервного копіювання). Ремонт 

компонентів материнської плати настільного персонального комп'ютера 

(десктопа). 

Обладнання та засоби монтажу електричних ланцюгів. Робота з паяльною 

станцією. Використання високотемпературного нагрівача. Засоби заміни 

мікросхем та правила техніки безпеки під час виконання заміні. Заміна чіпсетів 
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(мостів) материнської плати. Ремонт портативного комп’ютера (лептопа). 

Ремонт системи живлення материнської плати портативного комп’ютера. 

Ремонт та заміна шлейфів під’єднання дисплею портативного комп’ютера 

(матриці, інвертора, лампи підсвітки, світлодіодної стрічки). Ремонт 

відеосистеми. Ремонт аудіосистеми. Ремонт пристроїв введення (клавіатура, 

тачпад, трекпоінт).Ремонт портативних мобільних пристроїв (планшетні ПК, 

смартфорни, мобільні телефони). Ремонт системи живлення портативних 

гаджетів. Ремонт дисплейного модуля. Заміна дисплею. Заміна сенсору у 

тачскрінах (сенсорних екранах). Заміна чіпсетів (мікросхем) відеоадаптерів. 

Заміна штекерів та контактних площадок з'єднання інтерфейсних роз'ємів. 

Заміна динаміків, мікрофонів та роз'ємів мобільних телефонів (смартфонів). 

2.11. Проектування баз даних та знань 

Бази даних. Моделі даних. Поняття бази даних. Моделі бази даних 

(ієрархічна, мережева, реляційна). Проектування баз даних. Модель “об’єкт-

атрибут-зв’язок”. Опрацювання відношень.  

Системи управління базами даних. Поняття про системи управління 

базами даних (СУБД). Класифікація СУБД. Функції СУБД. Етапи проектування 

бази даних. Приклади систем управління базами даних. Технологія створення 

баз даних.  

2.12. Паралельні та розподілені обчислення 

Введення до предмету. Класифікація паралельних обчислювальних систем: 

SMP-системи, кластери, MMP-системи.  Системи із загальною й розподіленою 

пам'яттю. Архітектура NUMA й ccNUMA.  Організація когерентності 

багаторівневої ієрархічної пам'яті в SMP - системах. Моделі паралельних 

обчислень. 

Механізми керування процесами. Типові задачі синхронізації паралельних 

процесів: задача взаємного виключення, «виробник-споживач», «читачі-

письменники», «філософи, що обідають». Семафори, множинні семафори, 

рахункові семафори. Механізм синхронізації паралельних процесів  монітор. 

Приклад використання монітора. Реалізація моніторів за допомогою семафорів. 

Взаємодія між процесами ОС Unix. Процеси й потоки в сучасних ОС. 

Створення процесів в Unix. Системні виклики fork(), wait(), exес(). Анонімні 

канали. Канали FIFO. Ідентифікатори й імена в IPC. Повідомлення процесів в 

ОС Unix. Семафори System V. Поділювана пам'ять в Unix. 
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Потоки ОС Unix стандарту POSIX. Створення потоку в Unix. Атрибути 

потоку. Очікувані й від’єднанні потоки. Скасування потоку в Unix: асинхронне  

та синхронне скасовування, потоки, які не можна скасувати. Потокові дані. 

Оброблювач очищення. Очищення потокових даних у С++. Потокові семафори. 

Мютекси. Умовні змінні POSIX. Приклад використання мютексів і потокових 

семафорів. 

Технологія MPI.   Призначення  MPI. Модель  MPI-додатка. Комунікатори. 

Функції ініціалізації й завершення роботи. Етапи передачі повідомлень між 

паралельними процесами MPI. Функції передачі повідомлень між процесами 

типу «один-одному». Типи даних MPI. Колективні комунікації. Розподілені 

операції в MPI. Створення нових типів даних MPI. Створення розподілених 

операцій. Топології процесів. Створення декартової топології процесів в MPI-

додатках. Приклад використання декартової топології процесів. 

Технологія OpenMP. Призначення  OpenMP. Модель  OpenMP-додатка. 

Директива паралельної обробки parallel. Директива розподілення роботи for. 

Директиви розподілення роботи sections та section. Директиви single та master. 

Директиви  tasks та taskwait. Директиви синхронізації barrier, ordered, critical, 

atomic. Спільні та приватні змінні. Функції середовища виконання. Функції 

блокування та синхронізації. Змінні оточення. Алгоритми  планування 

паралельного виконання циклів (static, dynamic, guided, runtime  scheduling).  

Моделювання та аналіз паралельних обчислень. Граф інформаційних 

залежностей послідовного алгоритму. Характеристики часу виконання 

паралельного алгоритма. Теореми про оцінки часу виконання паралельного 

алгоритма. Показники ефективності паралельного алгоритма. Каскадна схема 

сумування. Модифікована каскадна схема сумування. Оцінка максимально 

допустимого паралелизму (закон Амдаля, ефект Амдаля, закон Густавсона – 

Барсиса). 

2.13. Архітектура та програмування мікропроцесорних систем 

Класифікація процесорних пристроїв. Функції мікропроцесорів у 

вимірювальних приладах. Основні можливості і способи зменшення похибок у 

приладах з мікропроцесорними системами. Процесорні похибки 

вимірювань.Архітектура процесорів. Типи пам’яті мікроконтролерів. Пам’ять 

програм. 
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Типи пам’яті мікроконтролерів. Пам’ять даних. Стек. Регістри 

мікроконтролера. Адресний простір введення-виведення даних. Типи корпусів 

мікроконтролерів. Технологія виготовлення кристалів. Споживана потужність 

мікроконтролерів. Тактування системи. Способи задання тактової частоти 

мікроконтролера. Переваги і недоліки. Програмний лічильник. Призначення. 

Характеристики. Арифметико-логічний пристрій. Призначення. 

Характеристики. Сторожовий таймер. Призначення. Характеристики. Апаратна 

реалізація підпрограм. Поняття переривання. Особливості використання для 

мікроконтролерів. Послідовність дій при опрацюванні переривання. Поняття 

таймера. Особливості використання для мікроконтролерів. Паралельне 

введення-виведення даних. Перетворення логічних рівнів. Забезпечення 

інтерфейсу пристроїв, реалізованих на мікросхемах з різним типом логіки. 

Асинхронний послідовний обмін даними із зовнішніми пристроями. 

Синхронний послідовний обмін даними із зовнішніми пристроями. Протоколи 

передавання даних. Мережі мікроконтролерів. Протоколи мереж 

мікроконтролерів. Аналогове введення-виведення даних. Способи аналого-

цифрового перетворення. Використання мікроконтролерів як периферійних 

пристроїв (slave–пристроїв). Програмне забезпечення мікроконтролерів. 

Основні інструментальні засоби розробника програм на базі мікроконтролерів. 

Алгоритм розробки конструкцій на мікроконтролерах. Мікроконтролери 

сімейства AVR. Директиви та функції ассемблера АVR. Представлення чисел. 

Структура асемблерної програми. Паралельні порти вводу/виводу. Варіанти 

підключення кнопок для світло діодів до МК. Умовні та безумовні переходи на 

регістр стану SREG. Використання стеку. Підпрограми. Реалізація переривань. 

Зовнішні переривання. Макроси. Робота у SRAM, FLASH, та ЕЕPROM. SRAM. 

FLASH. EEPROM. Таймери. Використання асинхронних таймерів. ШМ-

модуляція. Сторожовий таймер (WatchDog).Основні компілятори Сі для МК 

AVR. Типи даних мови Сі компілятора WINAVR. Бітова арифметика. Бітові 

поля. Порозрядні операції. Встановлення та очищення бітів. Інверсія бітів. 

Перевірка значень бітів. Базова структура програми мовою Сі. Глобальні та 

локальні змінні, директива volatile. Робота з перериваннями. Робота з даними в 

пам'яті програм. Програмні затримки. Організація передачі даних через 

UART/USARТ. Формат передачі кадру даних UART. Підключення UART. 

Апаратна частина UART. Швидкість прийому/передачі. Передача та прийом 

даних, переривання модуля UART. Реалізація кільцевого буфера FIFO для 
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UART. Інтерфейс RS-232. Інтерфейс RS-485. Мультипроцесорний режим 

модуля UART. Аналогово-цифровий перетворювач. Протокол MICROWIRE. 

Протокол SPI. Протокол I2C. Протокол CAN. 
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3. ТИПОВІ ЗАДАЧІ ДО КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО 

ЕКЗАМЕНУ  

3.1. Приклади тестових завдань  

1) Установіть відповідність між методами додавання таблиць стилів у 

документ 

A. внутрішні стилі  

B. глобальні стилі  

C. зв’язані стилі  

2. визначаються безпосередньо у тезі 

3. стиль визначається на початку документа 

4. стиль описується у окремому файлі 

 

2) DNS – це: 

A. доменна служба імен 

B. служба Інтернету для роботи з телеконференціями 

C. служба для передавання файлів між комп’ютерами мережі 

D. доменний сервіс для керування віддаленими комп’ютерами 

3) Який з перерахованих протоколів є основним протоколом глобальної 

мережі Інтернет? 

A. TCP/IP; 

B. Token Ring; 

C. Apple Talk; 

D. NetWare. 

4) Встановити відповідність між рівнями комплексних заходів забезпечення 

безпеки 

A. закони, нормативні акти, стандарти; 

B. дії загального характеру, що чиняться 

керівництвом організації; 

C. заходи безпеки, що реалізуються 

персоналом; 

D. конкретні технічні заходи 

1. законодавчий 

2. адміністративний 

3. процедурний 

4. програмно-технічний 

 

 

5) Люки» не можуть з'явитись в програмах з таких причин: 

A. їх забули «усунути» 

B. для використання при подальшому налагодженні 
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C. для реалізації таємного контролю доступу до даної програми після 

її встановлення 

D. програмна помилка 

6) До морально-етичних засобів забезпечення захисту інформаційних 

ресурсів належать: 

A. діючі в країні закони, укази, стандарти та інші нормативні акти, які 

регламентують правила користування даними з обмеженим 

доступом і відповідальність за їх порушення 

B. всілякі норми поведінки, які традиційно склались або складаються з 

поширенням комп'ютерів в країні або в суспільстві 

C. засоби організаційного характеру, які регламентують процеси 

функціонування системи опрацювання даних, використання її 

ресурсів, діяльність персоналу, а також порядок роботи 

користувачів з системою таким чином, щоб найбільшою мірою 

ускладнити або виключити можливість реалізації загрози безпеці 

комп'ютерної системи 

D. різного роду механічні, електро- або електронно-механічні пристрої 

і спорудження, спеціально призначені для створення фізичних 

перепон на можливих шляхах проникнення і доступу потенційних 

порушників до компонентів комп'ютерних систем та даних, що 

потребують захисту 

7) Є такий CSS  код\: ul li\:first-letter \{font-size\:200%;\}. Що описують за 

допомогою цього коду?  

A. Нічого не описується, так як псевдоелемента first-letter взагалі не 

існує 

B. Описується розмір першої літери у кожного елемента маркованого  

списку зі значенням 200% 

C. Описується розмір першої літери у першого елемента  маркованого 

списку зі значенням  200 %. 

D. Описується розмір першої літери у першого елемента  

нумерованого списку зі значенням 200 %</p>\n<p>розміром 200 %. 
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3.2. Зразки завдань з розділу Комп’ютерні мережі та системи 

Запропонувати та обґрунтувати варіант побудови однорангової мережі з 

використанням витої пари для випадку об’єднання 6 робочих місць, що 

знаходяться в одному кабінеті, і спільного використання принтера та файлів, 

що містяться на одному з комп’ютерів. Навести схему з'єднання, загальний 

перелік та кількість необхідного обладнання, вказати основні етапи побудови та 

налагодження мережі.  

Створити обліковий запис в Google. Створити систему персонального 

пошуку в Google (http://www.google.com.ua/cse), що призначена для пошуку 

сайтів, присвячених комп’ютерному моделюванню (не менше 10 джерел). У 

документах Google розташувати текстовий документ, форму та презентацію, 

присвячені комп’ютерному моделюванню. Опублікувати дані документи в 

мережі Інтернет і зробити їх спільними для групи користувачів.  

 

3.3. Зразки завдань розділу “Тестування і ремонт та архітектура 

комп’ютера”. 

 Ви працюєте на посаді системного адміністратора у контакт-центрі, що 

обслуговує клієнтів компаній різних сфер діяльності. На комп’ютерах в 

операторів встановлено програмне забезпечення для опрацювання клієнтських 

запитів та здійснення віддаленої сервісної підтримки клієнтів компаній-

замовників послуг контакт-центру. Цих компаній кілька і наборів програмного 

забезпечення для роботи операторів, що підтримують клієнтів відповідної 

фірми теж кілька. Керівник контакт-центру дав вам завдання встановити та 

налаштувати операційну систему та необхідне прикладне програмне 

забезпечення згідно вимог компанії-замовника. Після цього створити образ 

встановленої та налаштованої системи разом з відповідним програмних 

забезпеченням для його подальшого розгортання на комп’ютерах аналогічних 

апаратних конфігурацій, що будуть використовуватися іншими операторами 

контакт-центру, які будуть здійснювати сервісну підтримку користувачів тієї ж 

компанії. Організувати зберігання створених образів на мережевому жорсткому 

http://www.google.com.ua/cse
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диску, для можливості в будь-який момент отримати доступ до них з 

комп’ютерів операторів і здійснити їх швидке розгортання для забезпечення 

безперебійної роботи нових комп’ютерів операторів, що надходять у роботу, 

або швидкого відновлення функціонування існуючих комп’ютерів, що вийшли 

з ладу, внаслідок збоїв операційної системи або прикладного програмного 

забезпечення. 

 Завдання: здійснити встановлення та налаштування необхідного 

програмного забезпечення згідно переліку компанії-замовника. Підготувати 

операційну систему для створення її образу разом з встановленим 

прикладним програмних забезпеченням. При цьому забезпечити оптимальне 

співвідношення швидкості створення-розгортання образу та розміру, що він 

буде займати на дисковому накопичувачі (не додавати до образу тимчасові 

системні файли, файли підкачки та підтримки сплячого режиму, розмір яких 

співрозмірний з розміром встановленої з усіма необхідними додатками 

операційної системи). Подайте усі ключові етапи виконання завдання. 

Охарактеризуйте вільно поширювані та комерційні програмні засоби, що 

мають ознайомчий період повнофункціонального використання, за 

допомогою яких можна досить швидко виконати такі завдання. 
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4. ЗРАЗКИ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ БІЛЕТІВ  

  

  

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ 

УКРАЇНИ  

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ імені М.П. ДРАГОМАНОВА  

Факультет інформатики  

освітньо-

кваліфікаційного рівня 

"Бакалавр"  

галузь знань: 12 

Інформаційні технології  

спеціальність: 122 

Комп’ютерні науки 

Форма підсумкової атестації: Комплексний кваліфікаційний екзамен  

1. ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 7  

 

1. Тестовий контроль  

2. Завдання з картки (комп’ютерні мережі та системи).  

3. Завдання з картки (завдання з тестування та ремонту ПК та архітектури 

комп’ютера).  

  

 

Затверджено на засіданні кафедри комп’ютерної інженерії та освітніх вимірювань  
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Електронні ресурси та web-сайти 
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— Режим доступа: http://kiev-security.org.ua/b/1.shtml. —Название с 
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6. ДОДАТОК ДО ПРОГРАМИ ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ З 

КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК 

   

Додаток до програми комплексного кваліфікаційного екзамену, що 

проводиться із застосуванням технологій дистанційного навчання  

  

Комплексний кваліфікаційний екзамен з комп’ютерних наук із 

застосуванням технологій дистанційного навчання проходить в два етапи:  

2. Тестова та практична частина екзамену – в середовищі дистанційного 

навчання НПУ імені М.П. Драгоманова Moodle (moodle.fi.npu.edu.ua).  

3. Очна частина екзамену – відеоконференція з використанням технології 

Google Meet для організації формату екзамену запитання-відповідь та  

оголошення оцінок (з обов'язковим відеозаписом).  

Доступ до сервісів (Moodle, Google Meet) повинен відбуватися через 

корпоративний обліковий запис студента/викладача.  

Запис відеоконференції екзамену зберігається в хмарному середовищі 

НПУ імені М.П. Драгоманова, а саме, на хмарному диску випускової кафедри.  

  

Організація проведення тестової частини державного екзамену  

Теоретичні запитання подано у формі тестових завдань в системі 

управління навчальними ресурсами Moodle факультету інформатики 

(moodle.fi.npu.edu.ua).  

Основні етапи проведення тестової частини державного екзамену:  

1. Тест відкривається на стартовій сторінці курсу дистанційного курсу 

державного екзамену в системі дистанційного навчання в дату та час 

проведення екзамену відповідно до офіційно затвердженого графіку 

проведення екзаменів.  
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2. Дистанційний  курс  державного  екзамену  “Підсумкова 

 атестація. Бакалаври. 122 Комп’ютерні науки” розташований за 

адресою: https://moodle.fi.npu.edu.ua/course/view.php?id=738.  

3. Кількість тестових завдань тесту – 40.  

4. Тестові завдання формуються випадковим чином з банку заздалегідь 

підготовлених запитань з визначених категорій (кожна категорія відповідає 

дисциплінам циклу професійної та практичної підготовки).  

5. На виконання тесту дається одна спроба, обмежена в часі.  

6. Оцінювання відбувається в автоматичному режимі завдяки відповідним 

налаштуванням тесту, сформованого в системі управління навчальними 

ресурсами Moodle факультету інформатики (moodle.fi.npu.edu.ua).  

   

Організація проведення практичної частини державного екзамену  

Практичні завдання вибираються з сформованих білетів перед початком 

проведення державного екзамену. Електронні версії білетів розташовані на 

дистанційному курсі державного екзамену "Підсумкова атестація. Бакалаври. 

122 Комп’ютерні науки".  

Основні етапи проведення практичної частини державного екзамену:  

1. Практичні завдання відкриваються одночасно з тестом для всіх студентів 

групи.  

2. Після виконання практичних завдань вони у вигляді окремих файлів (або 

посилань на онлайн середовища, в яких виконано завдання) завантажуються 

на відповідні ресурси дистанційного курсу.  

3. Після завантаження практичних завдань на дистанційний курс комплексного 

кваліфікаційного екзамену студенти готуються до усної відповіді за 

результатами виконання практичних завдань.  

Загальна тривалість виконання тесту та практичних завдань на 

державному екзамені – 1,5 години.  

https://moodle.fi.npu.edu.ua/course/view.php?id=637
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Організація проведення очної частини державного екзамену  

Очна частина державного екзамену здійснюється з використанням 

технологій для проведення відеоконференцій (Google Meet) з обов'язковим 

відеозаписом.  

Файл запису відеоконференції екзамену зберігається в хмарному 

середовищі НПУ імені М.П. Драгоманова, а саме, на хмарному диску 

випускової кафедри.  

Організацію відеоконференції з під'єднанням голови, членів державного 

екзамену та студентів здійснює секретар державної екзаменаційної комісії.  

Основні етапи проведення очної частини державного екзамену:  

1. Відеоконференція проходить в той же день після завершення 

студентами виконання тесту і практичних завдань та завантаження їх на 

відповідні ресурси дистанційного курсу державного екзамену (в дату та час 

проведення екзамену відповідно до офіційно затвердженого графіку).  

2. За результатами виконання практичних завдань студенти відповідають на 

запитання голови та членів державної екзаменаційної комісії.  

3. Після завершення відповідей студентів секретар від'єднує їх для обговорення 

результатів проведення державного екзамену головою та членами державної 

екзаменаційної комісії.  

4. Після обговорення результатів проведення державного екзамену секретар 

приєднує студентів. Голова державної екзаменаційної комісії оголошує 

оцінки, після чого студенти повинні погодитись з ними або ні, що фіксується 

відеозаписом.  

5. У випадку непогодження студента з оцінкою він має право на апеляцію під 

час роботи термін державної екзаменаційної комісії (за необхідності йому 

задаються додаткові запитання, проводяться додаткові обговорення тощо).  
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Після оголошення остаточних результатів відеозапис очної частини 

державного екзамену припиняється.  

  

Критерії оцінювання результатів державного екзамену з інформатики 

та методики навчання інформатики, що проводиться із 

застосуванням технологій дистанційного навчання  

 Завдання 1 (тестові завдання): від 0 до 50 балів – оцінювання 

відбувається в автоматичному режимі завдяки відповідним налаштуванням 

тесту, сформованого в системі управління навчальними ресурсами Moodle 

факультету інформатики (moodle.fi.npu.edu.ua).  

Завдання 2 (завантаження файлу, усне обговорення завдання в очному 

режимі з використанням технологій дистанційного навчання):  

25 балів – повна і правильна відповідь на запитання; вміння наводити 

приклади для демонстрації застосувань теоретичного матеріалу в конкретних 

практичних ситуаціях; повні і правильні відповіді на додаткові запитання;  

20 балів – повна і правильна відповідь на запитання; вміння наводити 

приклади для демонстрації застосувань теоретичного матеріалу в конкретних 

практичних ситуаціях; правильні, але можливо неповні відповіді на додаткові 

запитання, що не вказують на суттєві прогалини у знаннях;  

15 балів – правильна, але можливо недостатньо повна, відповідь на 

запитання; правильні, але можливо неповні відповіді на додаткові запитання;  

10 балів – правильна, але неповна, відповідь на запитання; неправильні або 

неповні відповіді на додаткові запитання;  

5 балів – неповна, і можливо частково неправильна, відповідь на 

запитання, неправильні та неповні відповіді на додаткові запитання, що 

вказують на суттєві прогалини у знаннях;  

0 балів – відповідь повністю неправильна або відсутня.  

Завдання 3 (завантаження файлу, усне обговорення завдання в очному 

режимі з використанням технологій дистанційного навчання):  

25 балів – повне і правильне розв’язування задачі з належним 

обґрунтуванням всіх логічних кроків; правильно створена комп’ютерна модель, 

правильне та повне її дослідження;  
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20 балів – повне і правильне розв’язування задачі, наявність незначних 

логічних прогалин в обґрунтуваннях або незначних технічних помилок; 

правильно створена комп’ютерна модель, дещо неповне її дослідження або 

незначні помилки в її дослідженні;  

15 балів – правильне (містить правильно виконані кроки), але неповне 

розв’язування задачі; наявні несуттєві помилки у розв’язуванні, неточності у 

створенні комп’ютерної моделі або у її дослідженні;  

10 балів – частково правильне розв’язування задачі (містить деякі 

правильно виконані кроки), наявні помилки або відсутні деякі кроки 

розв’язування; неточності у створенні комп’ютерної моделі або суттєві 

помилки у її дослідженні;  

5 балів – наявність помилок у розв’язуванні задачі (відсутні або 

неправильні деякі кроки); неточності у створенні комп’ютерної моделі, 

помилки в розв’язуванні, відсутнє дослідження;  

0 балів – повністю неправильне або відсутнє розв’язування.  
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Структура екзаменаційного білету державного екзамену з 

інформатики та методики навчання інформатики, що проводиться із 

застосуванням технологій дистанційного навчання  

  

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П. ДРАГОМАНОВА  

Факультет інформатики  

освітньо-

кваліфікаційного рівня 

"Бакалавр"  

галузь знань: 12 

Інформаційні 

технології  

спеціальність: 122 

Комп’ютерні науки 

Форма підсумкової атестації: Комплексний кваліфікаційний екзамен   

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 7  

 

1. Тестові завдання в системі управління навчальними ресурсами Moodle  

(moodle.fi.npu.edu.ua).  

2. Практичне завдання з комп’ютерних мереж та систем.  

Запропонувати та обґрунтувати варіант побудови однорангової мережі з 

використанням витої пари для випадку об’єднання 6 робочих місць, що 

знаходяться в одному кабінеті, і спільного використання принтера та файлів, 

що містяться на одному з комп’ютерів. Навести схему з'єднання, загальний 

перелік та кількість необхідного обладнання, вказати основні етапи побудови 

та налагодження мережі.  

Створити обліковий запис в Google. Створити систему персонального 

пошуку в Google (http://www.google.com.ua/cse), що призначена для пошуку 

сайтів, присвячених комп’ютерному моделюванню (не менше 10 джерел). У 

документах Google розташувати текстовий документ, форму та презентацію, 

http://www.google.com.ua/cse
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присвячені комп’ютерному моделюванню. Опублікувати дані документи в 

мережі Інтернет і зробити їх спільними для групи користувачів.  

3. Практичне завдання з тестування і ремонту та архітектури 

комп’ютера.  

Ви працюєте на посаді системного адміністратора у контакт-центрі, 

що обслуговує клієнтів компаній різних сфер діяльності. На комп’ютерах в 

операторів встановлено програмне забезпечення для опрацювання 

клієнтських запитів та здійснення віддаленої сервісної підтримки клієнтів 

компаній-замовників послуг контакт-центру. Цих компаній кілька і наборів 

програмного забезпечення для роботи операторів, що підтримують клієнтів 

відповідної фірми теж кілька. Керівник контакт-центру дав вам завдання 

встановити та налаштувати операційну систему та необхідне прикладне 

програмне забезпечення згідно вимог компанії-замовника. Після цього 

створити образ встановленої та налаштованої системи разом з відповідним 

програмних забезпеченням для його подальшого розгортання на 

комп’ютерах аналогічних апаратних конфігурацій, що будуть 

використовуватися іншими операторами контакт-центру, які будуть 

здійснювати сервісну підтримку користувачів тієї ж компанії. Організувати 

зберігання створених образів на мережевому жорсткому диску, для 

можливості в будь-який момент отримати доступ до них з комп’ютерів 

операторів і здійснити їх швидке розгортання для забезпечення 

безперебійної роботи нових комп’ютерів операторів, що надходять у 

роботу, або швидкого відновлення функціонування існуючих комп’ютерів, 

що вийшли з ладу, внаслідок збоїв операційної системи або прикладного 

програмного забезпечення. 

 Завдання: здійснити встановлення та налаштування необхідного 

програмного забезпечення згідно переліку компанії-замовника. 

Підготувати операційну систему для створення її образу разом з 

встановленим прикладним програмних забезпеченням. При цьому 

забезпечити оптимальне співвідношення швидкості створення-розгортання 

образу та розміру, що він буде займати на дисковому накопичувачі (не 

додавати до образу тимчасові системні файли, файли підкачки та 

підтримки сплячого режиму, розмір яких співрозмірний з розміром 

встановленої з усіма необхідними додатками операційної системи). 

Подайте усі ключові етапи виконання завдання. Охарактеризуйте вільно 

поширювані та комерційні програмні засоби, що мають ознайомчий період 

повнофункціонального використання, за допомогою яких можна досить 

швидко виконати такі завдання. 
Затверджено на засіданні кафедри комп’ютерної інженерії та освітніх вимірювань 

Протокол № 10 від "05" травня 2021 року  

Завідувач кафедри            ___________________      М.П. Малежик  
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