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Вступ 

 

Програма вступного іспиту зі спеціальності 122 "Комп’ютерні науки" 

(освітньо-наукова програма "Комп’ютерні науки") підготовлена відповідно 

до обсягу програми вищої освіти ступеня магістра за відповідною 

спеціальністю. 

 

1. Основні поняття комп’ютерних наук, інформаційних 

технологій та їх зв’язок з іншими науками. 

Поняття комп’ютерних наук, інформатики, обчислювальної техніки, 

кібернетики та їх взаємозв’язок. Поняття інформації. Поняття про 

інформаційні технології. 

Обчислювальні машини та їх класифікація. Покоління ЕОМ. 

Класифікація ЕОМ за архітектурою, габаритами та продуктивністю 

(швидкодією). Історичний нарис розвитку обчислювальної техніки. Принцип 

програмного управління. Концепція Д. фон Неймана (принципи побудови 

цифрової ЕОМ). Спрощена структура ЕОМ. 

Поняття про систему числення. Позиційні та непозиційні системи 

числення. Класифікація позиційних систем числення (неоднорідні, однорідні, 

кодовані, з постійною вагою розрядів, з природнім порядком вагових 

розрядів, з штучним порядком вагових розрядів, з непостійною вагою 

розрядів, спеціального призначення). Двійкова, вісімкова, шістнадцяткова 

системи числення. Переклад чисел з одної системи числення в іншу. 

Двійкова арифметика. Вибір системи числення для застосування в ЕОМ. 

Прямий, зворотний, доповнюючий, зміщений коди та зміщений код з 

негативним нулем. Форми представлення чисел в ЕОМ. Особливості 

представлення чисел з рухомою крапкою в ПЕОМ та у великих ЕОМ 

(mainframe). Кодування символьної інформації в ЕОМ. Таблиця ASCII кодів. 

Unicode. 

 

2. Способи і засоби передачі інформації в комп’ютерних системах 

Проблеми стандартизації при передачі даних у комп’ютерних 

системах. Багаторівневий підхід до вирішення задачі організації взаємодії 

між пристроями при передачі даних у комп’ютерних системах. Модель OSI. 

Рівні моделі OSI. Стандартні стеки комунікаційних протоколів. 

Лінії зв’язку та їх характеристики. Типи ліній зв’язку. Апаратура ліній 

зв’язку. Характеристики ліній зв’язку. Пропускна здатність каналу. 
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Методи передачі даних на фізичному рівні. Критерії кодування 

сигналів. Аналогова модуляція. Цифрове кодування. Амплітудна 

маніпуляція. Частотна маніпуляція. Фазова маніпуляція. Квадратурна 

амплітудна модуляція. Амплітудна модуляція. Кутова модуляція. Фазова 

модуляція. Частотна модуляція. Імпульсно-кодова модуляція. Дельта- 

модуляція. 

Методи передачі даних на основі розширеного спектру. Поняття 

розширеного спектру. Розширення спектру методом стрибкоподібної 

перебудови частоти (FHSS). Швидка та повільна схеми FHSS. Розширення 

спектру методом прямої послідовності (DSSS). Множинний доступ з 

кодовим розділенням (CDMA). 

Кодування та захист від помилок. Методи знаходження помилок. 

Перевірка парності. Циклічна перевірка парності з надмірністю (CRC). 

Блочні коди з корекцією помилок. Коди Хемінга. Циклічні коди. Коди 

Боуза- Чоудхурі-Хоквенгема (БХЧ). Коди Ріда-Соломона. Згорточні коди. 

Автоматичний запит повторної передачі (ARQ). 

Технології безпровідних стільникових мереж. Принципи 

стільникового зв’язку. Аналогові системи першого покоління. Системи 

множинного доступу з часовим розділенням (TDMA) другого покоління. 

Глобальна система мобільного зв’язку GSM. Системи множинного доступу 

з кодовим розділенням (CDMA) другого покоління. Системи третього 

покоління. 

Бездротові системи та безпровідні абонентські лінії. Бездротові 

системи. Дуплекс з часовим розділенням (TDD). Цифрові розширені 

безпровідні телекомунікації (DECT). Безпровідні абонентські лінії. Лінії 

WLL. Стандарт IEEE 802.16. 

 

3. Математичне моделювання систем і процесів та методи оптимізації 

Основні поняття математичного моделювання систем. 

Моделювання випадкових величин. Моделювання випадкових процесів. 

Моделювання стохастичних диференційних систем. Методи параметричної 

ідентифікації стохастичних систем. Методи оптимізації. Методологічні 

основи оптимізації. Параметрична ідентифікація стохастичних систем із 

застосуванням методів оптимізації. Методи оптимізації на основі 

перетворення задачі. 
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Критерії підсумкової оцінки та система рейтингових балів 

Оцінювання  вступного  іспиту  проводиться  за  національною  

шкалою  та  ЄКТС (відмінно – 90...100 «А»; добре – 82...89 «В»; добре – 

74...81 «С»; задовільно – 64...73 «D»; задовільно – 60...63 «Е»; усі бали які 

нижче від вказаних – незадовільно). У тому разі, якщо на вступному іспиті зі 

спеціальності вступник отримав оцінку 73 «D» або нижчу, він позбавляється 

права брати участь у конкурсі. 

Критерії оцінювання вступного іспиту відповідають «Правилам 

прийому до аспірантури та докторантури Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова в 2022 році». 
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