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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 
2020 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: 
 Способи прискорення обчислень. 
 Система функціональних пристроїв. Закони Амдала. 
 Індивідуальні комунікації з блокуванням за стандартом MPI. 
 Індивідуальні комунікації без блокування за стандартом MPI. 
 Функції суміщених комунікацій за стандартом MPI. 
 Створення похідних типів даних за стандартом MPI. 
 Колективні операції розсилання і збору даних за стандартом MPI. 
 Колективні операції математичних дій за стандартом MPI. 
 Створення груп процесів і віртуальних топологій за стандартом MPI. 
 Паралельні алгоритми векторно-матричного множення. 
 Паралельні алгоритми матричного множення. 
 Паралельні алгоритми розв'язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь. 
 Паралельні алгоритми сортування даних. 
 Паралельні алгоритми обробки графів. 

 
Розділ 2. Автоматизоване проектування комп’ютерних систем та мереж 

Розділ другий вступного випробування складається з завдань дисципліни «Автоматизоване 
проектування комп’ютерних систем та мереж» в обсязі, що викладається на рівні ступеня 
«бакалавр». 

Абітурієнти, що проходять випробування, повинні володіти знаннями та навичками 
розв’язання завдань за наступними темами дисципліни: 

 Ієрархічні рівні описів проектованих об'єктів. 
 Аспекти описів проектованих об'єктів. 
 Стадії, операції, процедури й етапи проектування. 
 Види описів проектованих об'єктів і класифікація їхніх параметрів. 
 Класифікація типових процедур (задач) проектування. 
 Типова послідовність проектних процедур. 
 Маршрут проектування об'єкта. 
 Режими проектування в САПР. 
 Види забезпечення САПР. 
 Рівні і задачі конструкторського проектування РЕА. 
 Алгоритми компонування. 
 Алгоритми розміщення. 
 Алгоритми трасування монтажних з'єднань. 

 



Розділ 4. Системне програмування 
Розділ четвертий вступного випробування складається з завдань з дисципліни «Системне 

програмування» 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: 
 Призначення і структура стандарту POSIX. 
 Засоби файлового вводу-виводу за стандартом POSIX. 
 Засоби буферізації вводу-виводу за стандартом POSIX. 
 Засоби розширеного файлового вводу-виводу за стандартом POSIX. 
 Створення процесів за стандартом POSIX. 
 Ідентифікатори користувача, групи, процесу, сеансу. 
 Планування процесів. 
 Пріоритети процесів і пріоритети вводу-виводу. 
 Створення потоків виконання. 
 Засоби синхронізації потоків виконання. 
 Керування потоками виконання засобами стандарту POSIX. 
 Концепція сигналів, види сигналів. 
 Керування сигналами, обробники сигналів. 
 Канали обміну даними між процесами. 
 Черги повідомлень для обміну даними між процесами. 
 Семафори для обміну даними між процесами. 
 Механізми розподіленої пам’яті для обміну даними між процесами. 

 

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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