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До складу екзаменаційного білету входять 50 тестових завдань. Кожне 

завдання має 4 варіанта відповіді, з яких лише один правильний. Тривалість 

фахового випробування - 120 хвилин. 

Результат фахового вступного випробування оцінюється за шкалою від 0 до 

200 балів. Мінімальна оцінка з фахового вступного випробування для участі в 

конкурсному відборі становить 100 балів. 

Критерії оцінювання фахового вступного випробування відповідають 

«Положення про організацію прийому до Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова при вступі на навчання на основі раніше 

здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня (ступеня) у 2021 році.». 

 

Розділ 1. Паралельні та розподілені обчислення 

 

Розділ перший вступного випробування складається з завдань дисципліни 

«Паралельні та розподілені обчислення» в обсязі, що викладається на рівні ступеня 

«бакалавр». 

Абітурієнти, що проходять випробування, повинні володіти знаннями та 

навичками розв’язання завдань за наступними темами з дисципліни: 

 Пасивні обчислювальні аналогові пристрої. 

 Підсилювач постійного струму (ППС), пристрій, що розв’язує. Виведення 

основного рівняння ППС. 

 Принципова й структурна схеми суматора аналогових обчислювальних 

машин (АОМ). Схема паралельного розв’язання системи алгебраїчних 

рівнянь. 

 Діодні ключі й типові нелінійності АОМ. Блок нелінійних коефіцієнтів 

(БНК) в АОМ. Блок множення в АОМ. 

 Принципова й структурна схеми інтегратора АОМ. Схема завдання 

початкових умов на інтеграторі. Розв’язання диференціальних рівнянь на 

АОМ. 

 Розподілене обчислювальне середовище типу ЕГДА. Схема моделювання 

обтікання профілю крила на ЕГДА. 

 Сіткові графи паралельних обчислень. Поняття функції порядку на 

сітковому графі. Сіткове планування паралельних обчислень. 

 Паралельні обчислення в залишкових класах. 

 Імітація паралельних обчислень у середовищі MATHCAD. 

 Алгебра матричних обчислень. Матрична організація паралельних 

обчислень. 

 Структурні схеми обчислювальних процесів. 

 Моделювання передатних функцій. Приведення звичайних 

диференціальних рівнянь (ЗДР) високого порядку до форми Коші. 

Розкладання функції в ряд кусочно-лінійних функцій. 

 Структурні схеми паралельних обчислювальних систем. 

Розділ 2. Прикладна теорія цифрових автоматів 

Розділ другий вступного випробування складається з завдань дисципліни 

«Прикладна теорія цифрових автоматів» в обсязі, що викладається на рівні ступеня 

«бакалавр». 



Абітурієнти, що проходять випробування, повинні володіти знаннями та 

навичками розв’язання завдань за наступними темами з прикладної теорії цифрових 

автоматів: 

 Аналіз і синтез комбінаційних схем з декількома виходами. 

 Шифратор. Дешифратор. Мультиплексор. Демультиплексор. 

 Перетворювачі кодів. Компаратор. Суматори.  

 Визначення кінцевого автомата. Класифікація автоматів за об'ємом пам'яті і 

механізму випадкового вибору. 

 Автомати першого і другого роду. Автомат Милі і Мура. Закони 

функціонування цих автоматів. Суміщена модель автомата (С-автомат). 

 Початкові мови опису цифрових автоматів. 

 Автоматні мови. 

 З'єднання автоматів. 

 Синтез автоматів за граф-схемою алгоритму. 

 Визначення трігера. Види трігерів, умовні позначення. 

 Визначення регістра. Типи регістрів. 

 Визначення лічильника. Класифікація лічильників. 

 Канонічний метод структурного синтезу автоматів з пам'яттю 

Розділ 3. Комп’ютерні мережі 

Розділ третій вступного випробування складається з завдань з дисципліни 

«Комп’ютерні мережі» в обсязі, що викладається на рівні ступеня «бакалавр». 

Абітурієнти, що проходять випробування, повинні володіти знаннями та 

навичками розв’язання завдань за наступними темами з дисципліни: 

 Мережі з топологією «шина», «зірка», «кільце». Характеристики. Недоліки 

та переваги. 

 Алгоритми управління обміном у мережах з топологією «зірка», «шина», 

«кільце». 

 Адресація пакетів у мережах. Формат MAC-адреси. IP-адреса. Класи IP-

адрес. DNS-адреса. Алгоритм роботи служби DNS. 

 Канали передачі даних. Основні характеристики крученої пари, 

коаксіального кабелю, оптоволоконного кабелю. 

 Узгодження, екранування та гальванічний розв’язок лінії зв’язку. 

 Методи кодування інформації у локальних мережах. 

 Архітектура OSI. Рівні OSI. Задачі, що розв’язуються на кожному рівні. 

 Апаратура локальних мереж. Призначення пристроїв. 

 Призначення та алгоритм роботи протоколу TCP/IP. 

 Алгоритм метода управління обміном CSMA/CD. 

 Стандартні сегменти Ethernet и Fast Ethernet. Апаратура 10BASE5, 

10BASE2, 10BASET, 10BASE-FL. 

 Функції та характеристики адаптерів, мостів та маршрутизаторів 

 Функції та характеристики репітерів, репітерних концентраторів, 

комутуючих концентраторів. 



Розділ 4. Системне програмне забезпечення 

Розділ четвертий вступного випробування складається з завдань з дисципліни 

«Системне програмне забезпечення» в обсязі, що викладається на рівні ступеня 

«бакалавр». 

Абітурієнти, що проходять випробування, повинні володіти знаннями та 

навичками розв’язання завдань за наступними темами з дисципліни: 

 Створення змінної члена класу та її зв’язування з елементом управління. 

Створення функції обробки події в елементі управління. Обмін даними між 

елементами управління і змінними членів класу. 

 Властивості та методи класів точки CPoint, вектора Csize, прямокутника 

Crect та класу CWnd. 

 Властивості меню. Алгоритм створення меню. 

 Кольорова система RGB. Діалогове вікно вибору кольору CColorDialog. 

 Створення контексту пристрою. Малювання тексту. Функції TextOut, 

GetBkColor, SetBkColor, SetTextAlign. Малювання графічних примітивів. 

Функції MoveTo, LineTo, Polyline, Chord, Ellipse та Arc. 

 Властивості та методи класу олівця CPen. Зміна поточного олівця під час 

малювання. Властивості та методи класу пензлика CBrush. Зміна поточного 

пензлика під час малювання. 

 Функції класу CString: Find, Format, Left, Right, Mid, TrimLeft, TrimRight, : 

GetLengt, LoadString, Compare, CompareNoCase, Empty, GetAt, SetAt, 

IsEmpty. 

 Властивості та методи класів списку ClistBox, закладки CtabCtrl та класу 

CSpinButtonCtrl. 

 Використання таймеру. 

 Атрибути шрифту. Структура LOGFON. Діалогове вікно вибору шрифту. 

Отримання атрибутів поточного шрифту. Функція GetLogFont. 

 Вікно повідомлень. Функції MessageBox та AfxMessageBox. Використання 

таблиці рядків. Відкриття форми в модальному та немодальному режимі. 

 Властивості та методи класу CFile. Управління вказівником файлу. 

Діалогове вікно відкриття та збереження файлу. 

 Властивості та методи класу CArchive. 

Розділ 5. Комп’ютерна схемотехніка 

Розділ п’ятий  вступного випробування складається з завдань з дисципліни 

«Комп’ютерна схемотехніка» в обсязі, що викладається на рівні ступеня «бакалавр». 

 Абітурієнти, що проходять випробування, повинні володіти знаннями та 

навичками розв’язання завдань за наступними темами з дисципліни: 

 Логічні повідомлення, операції, функції. Форми представлення логічних 

функцій. 

 Алгебра логіки. Основні правила. 

 Канонічні форми подання логічних функцій. Основні визначення. 

Довершена диз’юнктивна нормальна форма. 

 Мінімізація логічних функцій. Визначення. Скорочена та мінімальна 

диз’юнктивна нормальні форми. Отримання скороченої диз’юнктивної 

нормальної форми методом групування. 



 Методи Блейка, Квайна, Мак-Класки, карт Карно. 

 Логічні матриці, що програмуються. 

 Вузли обчислювальних пристроїв. АЛП. Суматори та полусуматори. 

 Паралельні і послідовні регістри. 

 Асинхронні лічильники. Лічильники з недвоїчним коефіцієнтом ділення. 

Синхронні лічильники. 

 Основні визначення теорії кінцевих автоматів. Стан кінцевих автоматів. 

Характеристичні функції  кінцевих автоматів. Типи кінцевих автоматів. 

 Табличне подання кінцевих автоматів. Подання кінцевих автоматів у 

вигляді графів. Подання кінцевих автоматів у вигляді матриці переходів. 

 Аналіз кінцевих автоматів. Характерні стани. Синтез кінцевих автоматів 

 Мінімізація кінцевих автоматів. Поняття еквівалентності. Явно 

еквівалентні та явно відмінні стани. 

Розділ 6. Архітектура комп’ютерів 

Розділ шостий  вступного випробування складається з завдань з дисципліни 

«Архітектура комп’ютерів» в обсязі, що викладається на рівні ступеня «бакалавр». . 

Абітурієнти, що проходять випробування, повинні володіти знаннями та 

навичками розв’язання завдань за наступними темами з дисципліни: 

 Поняття архітектури ЕОМ. Основні компоненти архітектури ЕОМ. 

 Критерії класифікації ЕОМ. Класифікація ЕОМ за призначенням. 

Класифікація ЕОМ за рівнем спеціалізації. Класифікація ЕОМ за розміром. 

Класифікація ЕОМ за сумісністю. Класифікація Флінна. 

 Організація функціонування ЕОМ. Принципи Фон Неймана. 

 Типова архітектура ЕОМ. 

 Арифметико-логічний пристрій (АЛП). 

 Типи пам’яті комп’ютера. 

 Основні принципи побудови ЕОМ. 

 Система команд. Класифікація команд. Структура і формати команд. Етапи 

виконання команд. Суміщення операцій.  

 Адресовий простір ЕОМ. Способи адресації операндів. 

 Типи і структури даних.  

 Процесори ЕОМ, їх архітектура. 

 Принципи побудови пристроїв пам'яті. 

 Принципи організації системи переривань. Види переривань. 

Розділ 7. Захист інформації в комп’ютерних системах 

Розділ сьомий  вступного випробування складається з завдань з дисципліни 

«Захист інформації в комп’ютерних системах» в обсязі, що викладається на рівні 

ступеня «бакалавр». 

Абітурієнти, що проходять випробування, повинні володіти знаннями та 

навичками розв’язання завдань за наступними темами з дисципліни: 

 Механізми захисту програмних продуктів в процесі розробки. 

 Класифікація систем захисту програмного продукту за способом 

установки. 

 Класифікація систем захисту програмного продукту за механізмами 

захисту. 



 Схема протистояння технічних методів і засобів розробників систем 

захисту програмного продукту та зловмисників. 

 Основні вимоги до сучасних систем захисту програмного продукту. 

 Алгоритми процесу обфускації. 

 Методи процесу деобфускації.  

 Криптопрограмування на основі використання інкрементальних 

алгоритмів. 

 Ідентифікація програм за внутрішніми характеристиками. 

 Програмні й непрограмні загрози безпеці комп'ютерних систем.  

 Класифікація програмних загроз. 

Тактичні та стратегічні програмні засоби для зловживань. 

 Схема загроз технологічній безпеці програмного продукту. 

 Види обфускації. 
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