


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Фахове випробування для абітурієнтів, що підвищують кваліфікаційний рівень за 

спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» (освітня програма «Інформаційні управляючі 

системи і технології»). 

Мета фахового випробування: перевірка й оцінка знань абітурієнтів за професійно-

орієнтованими дисциплінами: «Операційні системи», «Об’єктно-орієнтоване 

програмування», «Бази даних», «Системний аналіз», «Інтелектуальний аналіз даних». 

Здобуті компетентності, які повинен підтвердити абітурієнт: 

˗ здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями; 

˗ здатність генерувати нові ідеї (креативність);  

˗ здатність приймати обґрунтовані рішення; 

˗ здатність до математичного формулювання та досліджування неперервних та 

дискретних математичних моделей, обґрунтовування вибору методів і підходів для 

розв’язування теоретичних і прикладних задач у галузі комп’ютерних наук, аналізу та 

інтерпретування;  

˗ здатність до виявлення статистичних закономірностей недетермінованих явищ, 

застосування методів обчислювального інтелекту, зокрема статистичної, нейромережевої та 

нечіткої обробки даних, методів машинного навчання та генетичного програмування тощо; 

˗ здатність до логічного мислення, побудови логічних висновків, використання 

формальних мов і моделей алгоритмічних обчислень, проектування, розроблення й аналізу 

алгоритмів, оцінювання їх ефективності та складності, розв’язності та нерозв’язності 

алгоритмічних проблем для адекватного моделювання предметних областей і створення 

програмних та інформаційних систем; 

˗ здатність використовувати сучасні методи математичного моделювання об’єктів, 

процесів і явищ, розробляти моделі й алгоритми чисельного розв’язування;  

˗ здатність до системного мислення, застосування методології системного аналізу для 

дослідження складних проблем різної природи, методів формалізації та розв’язування 

системних задач, що мають суперечливі цілі, невизначеності та ризики;  

˗ здатність застосовувати теоретичні та практичні основи методології та технології 

моделювання для дослідження характеристик і поведінки складних об'єктів і систем, 

проводити обчислювальні експерименти з обробкою й аналізом результатів; 

˗ здатність проектувати та розробляти програмне забезпечення із застосуванням різних 

парадигм програмування: узагальненого, об’єктно-орієнтованого, функціонального, 

логічного, з відповідними моделями, методами й алгоритмами обчислень, структурами даних 

і механізмами управління; 

˗ здатність реалізувати багаторівневу обчислювальну модель на основі архітектури 

клієнт-сервер, включаючи бази даних, знань і сховища даних, виконувати розподілену 

обробку великих наборів даних на кластерах стандартних серверів для забезпечення 

обчислювальних потреб користувачів, у тому числі на хмарних сервісах; 

˗ здатність до інтелектуального аналізу даних на основі методів обчислювального 

інтелекту включно з великими та погано структурованими даними, їхньої оперативної 

обробки та візуалізації результатів аналізу в процесі розв’язування прикладних задач; 

˗ здатність забезпечити організацію обчислювальних процесів в інформаційних 

системах різного призначення з урахуванням архітектури, конфігурування, показників 

результативності.  

Та програмні результати навчання, які повинен показати абітурієнт: 

˗ застосовувати знання основних форм і законів абстрактно-логічного мислення, основ 

методології наукового пізнання, форм і методів вилучення, аналізу, обробки та синтезу 

інформації в предметній області комп'ютерних наук;  

˗ використовувати методи обчислювального інтелекту, машинного навчання, 

нейромережевої та нечіткої обробки даних, генетичного та еволюційного програмування для 



розв’язання задач розпізнавання, прогнозування, класифікації, ідентифікації об’єктів 

керування тощо; 

˗ проектувати, розробляти та аналізувати алгоритми розв’язання обчислювальних та 

логічних задач, оцінювати ефективність та складність  

˗ використовувати методологію системного аналізу об’єктів, процесів і систем для задач 

аналізу, прогнозування, управління та проектування динамічних процесів в 

макроекономічних, технічних, технологічних і фінансових об’єктах; 

˗ розробляти програмні моделі предметних середовищ, вибирати парадигму 

програмування з позицій зручності та якості застосування для реалізації методів та 

алгоритмів розв’язання задач в галузі комп’ютерних наук;  

˗ використовувати інструментальні засоби розробки клієнт-серверних застосувань, 

проектувати концептуальні, логічні та фізичні моделі баз даних, розробляти та оптимізувати 

запити до них, створювати розподілені бази даних, сховища та вітрини даних, бази знань, у 

тому числі на хмарних сервісах, із застосуванням мов веб-програмування; 

˗ застосовувати методи та алгоритми обчислювального інтелекту та інтелектуального 

аналізу даних в задачах класифікації, прогнозування, кластерного аналізу, пошуку 

асоціативних правил з використанням програмних інструментів підтримки багатовимірного 

аналізу даних на основі технологій DataMining, TextMining, WebMining;  

˗ застосовувати знання методології та CASE-засобів проектування складних систем, 

методів структурного аналізу систем, об'єктно-орієнтованої методології проектування при 

розробці і дослідженні.  

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

 

Фахове випробування за групою професійно-орієнтованих дисциплін освітньо-

професійної програми підготовки бакалавра проводиться у формі перевірки знань з 

дисциплін «Операційні системи», «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Бази даних», 

«Системний аналіз», «Інтелектуальний аналіз даних». 

Обсяг навчального матеріалу, що виноситься на фахове випробування, відповідає 

вимогам освітньо-професійної програми Інформаційні управляючі системи і технології 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки галузі 

знань 12 Інформаційні технології та визначається комплексними кваліфікаційними 

завданнями, які охоплюють увесь матеріал програм вищезазначених навчальних дисциплін. 

Кожне комплексне кваліфікаційне завдання містить 25 тестових завдань теоретичного 

та практичного спрямування. 

Теоретичні питання комплексних кваліфікаційних завдань формулюються таким 

чином, щоб при відповіді на них студенти могли продемонструвати знання зі спеціальності з 

урахуванням сучасного стану і перспектив розвитку інформаційних технологій. 

Практична частина фахового випробування організується так, щоб забезпечувалася 

можливість перевірити уміння абітурієнтів застосовувати теоретичні знання при розв’язанні 

практичних завдань.  

На підготовку до відповіді абітурієнту надається дві аудиторні години. З дозволу членів 

підкомісії він може користуватись наочними посібниками та іншими матеріалами, які 

дозволено мати на фаховому випробуванні згідно із затвердженим переліком. Перелік 

посібників, що пропонуються для користування студентами під час складання фахового 

випробування, доводиться до них на цільовій консультації під час підготовки групи до 

фахового випробування. 

Для приймання фахового випробування на одного студента відводиться до 0,25 години. 

Оцінка знань та вмінь студента виводиться за кількістю правильно наданих відповідей 

комплексного завдання: 

«відмінно», якщо надано від 21 до 25 правильних відповідей;  

«добре», якщо надано від 16 до 20 правильних відповідей; 

«задовільно», якщо надано від 10 до 15 правильних відповідей; 



«незадовільно», якщо надано менше 10 правильних відповідей. 

Для приймання фахового випробування наказом ректора ХНАДУ призначається 

підкомісія у складі: голова та 2-4 члени підкомісії. 

Загальне керівництво підготовкою і проведенням фахового випробування здійснює 

завідувач кафедри комп’ютерних технологій і мехатроніки. 

 

ЗМІСТ 

 

РОЗДІЛ 1. ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ 

Тема 1.1. Призначення, класифікація й структура операційних систем 

Склад і структура ПК і обчислювальних систем. Програмне забезпечення 

обчислювальних систем. Загальні відомості ОС. Призначення і основні принципи побудови 

ОС. Структура і функції операційних систем. Класифікація ОС за призначенням і обробці 

завдань. Різновиди ОС. Поняття операційного середовища ОС. ОС як менеджер ресурсів і 

віртуальна машина. Робота у командному рядку. 

Типи ядер операційних систем. Функції та состав ядер операційних систем 

Машинно-залежні модулі ОС. Основні характеристики і модулі ОС. Командний 

процесор. 

Тема 1.2 Процеси та потоки в операційних системах 

Поняття обчислювального процесу. Планування процесів. Поняття ресурсу. Основні 

види ресурсів. Планування процесів. Поняття потоку (thread) і багатопоточне виконання 

(multi-threading). 

Основні концепції управління процесами, планування та диспетчеризації процесів.; 

моделі многопоточности; призначені для користувача потоки і потоки ядра. 

Планування і диспетчеризація процесора; критерії диспетчеризації; стратегії 

диспетчеризації (FCFS, SJF, RR); багаторівневі черги. 

Тема 1.3 Управління пам'яттю в операційних системах 

Управління пам'яттю. Сторінкова організація пам'яті. Сегментна організація пам'яті. 

Віртуальна пам'ять. Принципи управління пам'яттю.  

Відкачування і підкачка (swapping). Стратегії динамічного розподілу пам'яті. 

Фрагментація. Принципи сторінкової організації. Таблиця сторінок. 

Тема 1.4 Файлові системи. Організація роботи з файлами в операційних системах 
Поняття і структура файлу. Атрибути і операції над файлами. Типи і методи доступу до 

файлів. 

Функції файлової системи ОС і ієрархія даних. Таблиця розміщення файлів. 

Файлова система FAT та NTFS. 

 

РОЗДІЛ 2. ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ ПРОГРАМУВАННЯ 

Тема 2.1. Основні принципи об'єктно-орієнтованого програмування та дизайну 

(SOLID) 

Принципи SOLID. Об’єкт. Клас. Діаграма класів. UML-нотація. Відносини між 

класами. 

Тема 2.2. Реалізація відносин між об'єктами і класами. Агрегація та композиція 

Класи у Python. Асоціація. Агрегація.Композиція. 

Тема 2.3. Реалізація відносин між об'єктами і класами. Успадковування 

дублювання коду. Одиночне успадкування. Ієрархія одиночного успадкування. 

Проблеми використання успадкування. 

Тема 2.4. Реалізація відносин між об'єктами і класами. Поліморфізм 

Поліморфізм та його типи - ad-hoc, параметричний, підтипів. Качина типізація (duck 

typing). 

Тема 2.5. Реалізація відносин між об'єктами і класами. Успадковування множинне 

успадкування. Ромбовидні діаграми класів. Алгоритм MRO у Python. 

Тема 2.6. Перевантаження операторів 



Перевантаження операторів. Замикання. Декоратори. 

Тема 2.7. Обробка виняткових ситуацій 

Винятки. Стек викликів, стек блоків. Обробка виняткових ситуацій стандартними 

засобами. Обробка виняткових ситуацій кастомізованими засобами. 

Тема 2.8. Метакласи, елементи функційного програмування 

Метакласи. Елементи функційного програмування. Лямбда-функції. 

Тема 2.9. Абстрактні типи даних із використанням ООП 

Тема 2.10. Використання ООП та ООД при розробці програм 

 

РОЗДІЛ 3 БАЗИ ДАНИХ 

Тема 3.1. Основні поняття та визначення 

Основні поняття та визначення. Банки даних. Принципи організації БД та основні 

властивості. Різновиди баз даних. 

Тема 3.2. Реляційні бази даних 

Основні поняття і визначення. Первинний ключ таблиці. Зв’язки. Види і призначення. 

Контроль цілісності зв’язків. 

Тема 3.3. Теоретичні мови запитів. Реляційна алгебра 

Теоретичні мови запитів. Операції реляційної алгебри. Основні правила запису виразів. 

Тема 3.4. Основи SQL 

Типи даних. Компоненти мови SQL: DDL, DML, DQL, DCL. Створення, видалення 

бази даних, створення таблиць. Модифікація даних. 

Тема 3.5. Проектування баз даних і нормалізація 

Основи методу проектування сутність-зв’язок. Ступені зв’язку сутностей, класи 

приналежності. Етапи проектування. Правила формування відношень для різних видів 

зв’язку. Проблеми надмірності даних та аномалії додавання, видалення та модифікації даних. 

Поняття нормалізації. Нормальні форми. Фази логічного проектування. 

Тема 3.6. Бази знань інтелектуальних систем 

Поняття даних, інформації, знань. Властивості знань. Моделі представлення знань. 

Класифікація баз знань. 

 

РОЗДІЛ 4 СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ 

Тема 4.1. Основні відомості про структуру системи 

Основні терміни та визначення системного аналізу. Структура системи. Види структур 

системи. Слабо структуровані системи. Опис систем. 

Тема 4.2. Ознаки системи 

Основні ознаки системи. Етапи системного аналізу. Стани системи. Функціонування і 

розвиток системи. Режим динамічної системи. Характеристики системи. Елементарні 

динамічні ланки. 

Тема 4.3. Властивості системи 

Закон і закономірності. Закономірності ієрархічно впорядкованої системи. Ентропійні 

закономірності. Відкриті та закриті системи. Принцип компенсації ентропії. 

Тема 4.4. Закономірності розвитку 

Зростання і розвиток. Внутрішньосистемні і міжсистемна конвергенція. 

Еквіфінальність, полісистемність і протистояння системи зовнішнім змінам. Закономірність 

Парето. Системи управління. 

 

РОЗДІЛ 5 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ 

Тема 5.1. Основи інтелектуального аналізу даних. 

Поняття інтелектуального аналізу даних. Методи, стадії та завдання інтелектуального 

аналізу даних. Data Mining як частина ринку інформаційних технологій. 



Тема 5.2. Регресійний аналіз та нелінійні моделі 

Методи первинної обробки даних. Методи дослідження структури даних: візуалізація 

та автоматичне групування даних. Описова статистика. Кореляційний аналіз. Регресійний 

аналіз. 

Тема 5.3. Методи багатомірного розвідувального аналізу 

Методи кластерного аналізу. Заходи подібності. Методи об'єднання або зв'язку. 

Ієрархічний кластерний аналіз в SPSS. Ітеративні методи. Алгоритм k-середніх (k-means). 

Лінійний дискримінантний аналіз. 

Тема 5.4. Методи класифікації 

Завдання класифікації. Процес класифікації. Методи, що застосовуються для вирішення 

задач класифікації. Точність класифікації: оцінка рівня помилок. Оцінювання 

класифікаційних методів. Дерева рішень. 

Тема 5.5. Методи прогнозування 

Завдання прогнозування. Порівняння задач прогнозування та класифікації. 

Прогнозування і тимчасові ряди. Завдання та методи візуалізації. 

Тема 5.6. Методи пошуку шаблонів даних 

Асоціаційні правила. Послідовне відображення шаблонів даних. Методи пошуку 

асоціативних правил. Додатки із застосуванням асоціативних правил. Характеристики 

асоціативних правил. 

Тема 5.7. OLAP та Data Mining 

Методи, стадії задачі Data Mining. Упровадження Data Mining. OLAP і сховищ даних у 

СППР. 

Тема 5.8. Способи візуального представлення даних 

Візуалізація інструментів Data Mining. Візуалізація Data Mining моделей. Методи 

візуалізації. Представлення даних в одному, двох і трьох вимірах. 

 

2. ПРИКЛАД ЗАВДАНЬ ДЛЯ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

Білет № 1 

 

1. Завантажувач операційної системи служить для ...  

а) завантаження програм в оперативну пам'ять ЕОМ;  

б) обробки команд, введених користувачем;  

в) зчитування в пам'ять модулів операційної системи io.sys і msdos.sys;  

г) підключення пристроїв введення-виведення;  

д) правильних відповідей немає. 

 

2. Файлову систему зазвичай зображують у вигляді дерева, де "гілки" - це каталоги (папки), 

а "листя" - це файли (документи). Безпосередньо в кореневому каталозі, тобто на "стовбурі" 

дерева, можуть розташовуватися ...  

а) нічого; 

б) тільки файли; 

в) тільки каталоги; 

г) каталоги і файли;  

д) ярлики. 

 

3. Win32 (API) – це … 

а) недокументовані низькорівневі функції;  

б) інтерфейс прикладного програмування;  



в) транслятор динамічних файлів;  

г) диспетчер користувача. 

 

4. Файлу присвоєні права доступу -rwxrwxrwx . Хто володіє всіма правами доступу до 

файлу? 

а) користувач;  

б) група користувачів;  

в) всі користувачі. 

 

5. У файлової системи NTFS інформація про всі файли і папки зберігається в таблиці:  

а) FAT;  

б) MFT;  

в) NTF;  

г) NT. 

 

6. Який принцип ООП необхідно використовувати, щоб замінити конструкції if – elif – else в 

даному фрагменті коду: 

  if animal.IsCat(): ... 

  elif animal.IsDog(): ... 

elif animal.IsKoala(): ...  

elif animal.isMouse(): ...  

а) поліморфізм; 

б) агрегація; 

в) композиція; 

г) інкапсуляція; 

д) персистентність 

 

7. «Дракони вміють літати (наприклад, як птиці) і повзати (наприклад, як ящірки)». З точки 

зору ООП, прикладом чого є дана ситуація (виберіть найбільш точний варіант) 

а) інкапсуляція; 

б) композиція; 

в) успадковування; 

г) множинне успадковування; 

д) поліморфізм. 

 

8. Нехай A - ім'я класу, визначеного користувачем. Тоді мовна конструкція A.B означає ... 

а) оголошення змінної A перечислимого типу B; 

б) створення об'єкта B класу A; 

в) виклик методу B класу A; 

г) звернення до поля B об'єкта A; 

д) послідовний виклик функцій A та B. 

 

9. Метод - це ... 

а) сукупність інструкцій мови опрацювання даних, що зберігаються в атрибутах; 

б) сукупність інструкцій мови програмування; 

в) сукупність інструкцій змінних, які описуються в мові програмування; 

г) сукупність об'єктів, що зберігаються в атрибутах. 

 

10. Атрибути – це … 

а) методи об‘єкта; 

б) характеристики об‘єкта; 

в) екземпляри класу; 



г) змінні, в яких зберігаються значення властивостей об‘єкта. 

 

11. … - це іменована сукупність даних, що відображає стан об'єктів та їх відносин у 

розглянутій предметній області. 

а) Система управління базою даних; 

б) База даних; 

в) Інформаційна система. 

 

12. Ця властивість бази даних зазвичай розуміється як мінімальний час реакції на запит 

користувача і мінімальні потреби в пам'яті. 

а) безпечність; 

б) несуперечливість; 

в) цілісність; 

г) ефективність; 

д) відновлюваність. 

 

13. Яка нормальна форма вимагає, щоб в таблиці був тільки один потенційний первинний 

ключ. 

а) 1НФ; 

б) 2НФ; 

в) НФБК; 

г) 3НФ; 

д) 4НФ. 
 
14.  Вкажіть оператор, який видаляє записи з відношення Виробник про автомобілі 2015 

року випуску (рік випуску представлено полем «year»).  

а) DELETE FROM Виробник COLUMN year = 2015; 

б) UPDATE TABLE Виробник DROP year = 2015; 

в) DELETE FROM Виробник WHERE year = 2015; 

 

15.  SQL-запит для виведення даних про водіїв, упорядкованих по убуванню стажу, має 

вигляд: 

а) SELECT * FROM Водії ORDER BY Стаж; 

б) SELECT Стаж FROM Водії ORDER BY Стаж; 

в) SELECT * FROM Водії ORDER BY Стаж DESC; 

 

16. Що розуміють під об'єктом дослідження? 

а) Модель, яка досліджується. 

б) Реальність, яка вивчається.  

в) Система, яка розробляється. 

 

17. Ієрархічна структура називається структурою з сильними зв'язками, якщо … 

а) ці зв'язки не можна зруйнувати; 

б) елемент нижнього рівня підпорядкований двом і більше вузлів;  

в) елемент нижнього рівня підпорядкований тільки одному вузлу. 

 

18. Що таке функція системи? 

а) це призначення системи;  

б) це робота системи; 

в) це правила, за якими працює система. 

 

19. Що таке ізофункціоналізм? 

а) коли системам відповідають відповідні подібні елементи; 



б) коли системам відповідають відповідні подібні процеси; 

в) коли системам відповідають відповідні подібні зв’язки. 

 

20. Що необхідно для успішного вирішення завдання управління? 

a) керуюча система повинна мати більшу різноманітність, ніж об'єкт управління; 

б) керуюча система повинна мати меншу різноманітність, ніж об'єкт управління; 

в) керуюча система повинна мати таке ж розмаїття, що і об'єкт управління. 

 

21. Оберіть  одну з закономірностей, що може виявити Data Mining. В тому випадку, якщо 

кілька подій зв'язані один з одним має місце ... 

а) Асоціація; 

б) Послідовність; 

в) Класифікація; 

г) Кластеризація; 

д) Прогнозування 

 

22. Вкажіть першу стадію Data Mining. 

а) Прогностичне моделювання; 

б) Аналіз винятків; 

в) Валідація; 

г) Вільний пошук. 

 

23. Вкажіть команду організації структури файлу даних для завантаження Бази Даних в Data 

Mining засіб Weka 

а) @Relation; 

б) @Class;  

в) @Data; 

г) @Attribute. 

 

24. Максимальна відстань точок від центру кластера-  це …  

а) радіус кластера;  

б) зона кластера; 

в) рішення кластера;  

г) центр кластера. 

 

 

25. Що не входить до загальної схеми використання Data Mining: 

а) висування гіпотез; 

б) збір та систематизація даних; 

в) підбір адекватної моделі; 

г) ліквідація даних; 

д) використання у реальних умовах. 

 

3. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ 

 

Фахове випробування проводиться шляхом тестування (тестове завдання 

містить 25 питань) загальною тривалістю дві аудиторні годині. 

Кожна правильна відповідь та тестове питання оцінюється в 8 балів. 

Після перевірки розв’язання всіх завдань визначається сума нарахованих балів 

та виставляється оцінка за 200-бальною шкалою. 




