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1. ВИМОГИ ДО РІВНЯ ОСВІТНОЇ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ
Програма вступного екзамену за спеціальністю «комп'ютерні науки та
інформаційні технології» відображає сучасний стан цієї галузі та включає її
найважливіші розділи, знання яких необхідно для вступаючих на навчання до
аспірантури.
Метою вступних випробувань кандидатів в аспірантуру за освітньонауковтим рівнем «доктор філософії» спеціальності «122 Комп’ютерні науки
та інформаційні технології» є визначення рівня засвоєння матеріалів
основних нормативних дисциплін циклу професійної підготовки з метою їх
використання для отримання вищого рівня освіти.
Підготовка і складання вступних випробувань здійснюється згідно з
розкладом, затвердженим директором Інституту.
До складання вступних випробувань допускаються особи, які мають
диплом про вищу освіту (магістр).
Вступні випробування проводяться за розкладом у формі письмових
відповідей на питання екзаменаційного білета.
У разі сумніву щодо розуміння сформульованих у білеті питань
вступник має право звернутися за поясненням до членів комісії.
Тривалість вступного випробування складає 2 астрономічні години.
Протягом вступного випробування вступники не мають права
користуватися мобільними телефонами, планшетами та іншими
електронними засобами зв’язку та обробки інформації. Також забороняється
використання будь-яких носіїв інформації протягом вступного випробування.
Програма включає такі напрямки:
1. Технічні засоби інформаційних технологій.
2. Основи комп'ютерних мереж.
3. Методи моделювання систем та об'єктів комп'ютеризації.
4. Основи програмування.
5. Дослідженя операцій.
6. Нейрокомп’ютерні системи.
7. Проектування інформаційних систем.
8. Бази даних і знань у комп'ютеризованому управлінні та інформаційних
технологіях.
9. Системно-методологічні основи створення інформаційних технологій.
10.Моделі та методи прийняття рішень.
11.Основи інормаційної безпеки.
12. Інформаційні технології.
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2. ПЕРЕЛІК НАПРЯМІВ ТА ЗАПИТАНЬ ДО ІСПИТУ
2.1. Питання з напряму «Технічні засоби інформаційних технологій»
1. Апаратура збору, реєстрації та підготовки даних для інформаційних
систем. Пристрої сполучення комп’ютерів з об'єктами автоматизації та з
операторами. Системи відображення інформації, інтерфейси.
2. Поняття, принципи, методи та засоби організації багатопроцесорних
і багатомашинних обчислювальних систем і комплексів на основі
комп’ютерів загального призначення. Типи структур високопродуктивних
багатопроцесорних систем.
3. Глобальні мережі комп’ютерів і засоби телекомунікацій. Модеми й
телефонні лінії транспортування інформації. Провайдери та вузли переробки
інформації. Електронна пошта, інтранет, інтернет.
4. Функціональні елементи комп’ютера: дешифратор, шифратор,
триггерні схеми різних типів, лічильник, регістри зберігання та зсуву,
арифметико-логічний пристрій.
5. Запам'ятовувальні пристрої, їх класифікація, ієрархічна побудова
запам'ятовувальних пристроїв сучасних комп’ютерів.
2.2. Основи комп'ютерних мереж
1. Визначення локальних мереж (ЛМ) і їх топологія. Типи, особливості,
принципи функціонування ЛМ. Принципи підключення, методи узгодження,
екранування та гальванічної розв'язки електричних ліній зв'язку в ЛМ.
2. Принципи передачі інформації по мережі. Призначення, типи і
структура інформаційних пакетів. Можливості адаптерів і проміжних
мережевих пристроїв.
3. ЛМ - основні поняття, типи (швидкісні, бездротові), приклади мереж.
Особливості організації передачі інформації, корпоративні мережі.
4. Мережа Ethernet/Fast Ethernet – алгоритми, стандартні сегменти,
апаратура, вибір конфігурації мережі.
5. Багатошарова модель мережі: клієнти, сервери, вузли. Типи мереж (з
виділеним сервером, однорангові та гібридні), мережеві служби та
операційна система.
2. 3. Методи моделювання систем та об'єктів комп'ютеризації
1. Предмет і предметна область системного аналізу, його процедури та
методи. Основні поняття системного аналізу: ознаки системи, типи топології,
форми опису систем.
2. Методи синтезу алгебраїчних моделей систем. Елементарні функції,
метод найменших квадратів. Лінійні та нелінійні регресії.
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3. Лінійні диференціальні рівняння з постійними коефіцієнтами,
загальний вигляд, рішення. Система лінійних диференціальних рівнянь 1-го
порядку. Диференціальне рівняння n-го порядку, нелінійні диференціальні
рівняння.
4. Математичне та комп'ютерне моделювання, обчислювальний
експеримент. Генетичні алгоритми як апарат моделювання систем. Теорії
прийняття рішень.
5. Мережеві моделі об'єктів комп'ютеризації (мережі Петрі, семантичні
мережі, фрейми, нейроподібні мережі).
2.4. Основи програмування
1. Визначення графа. Графи та бінарні відношення. Число графів,
суміжність, інцидентність, ступені, зважені графи, ізоморфізм, операції над
графами.
2. Теорія графів - блоки, двозв’язність, підграфи. Фундаментальні
цикли, побудова ейлерова циклу, гамільтонови шляху та циклу.
3. Незалежні множини, кліки, вершинні покриття. Розфарбовування
вершин, алгоритм перебору для розфарбовування, розфарбовування ребер.
4. Історії і еволюції мов і підходів до програмування, класифікація мов
і підходів до програмування. Функціональний підхід до проектування.
5. Об'єктно-орієнтований підхід до програмування. Основні поняття та
семантика основних конструкцій мови програмування C#.
2.5. Дослідження операцій
1. Постановка задачі лінійного програмування.
2. Метод гілок та границь.
3. Градієнтний метод.
4 Транспортна задача.
5 Постановка задачі нелінійного програмування.
2.6. Нейрокомп’ютерні системи
1. Визначення, характеристики і класифікація нечітких множин.
Оператори для побудови алгебри нечітких множин, нечіткі відношення та їх
властивості.
2. Класифікація нечітких відношень. Класи нечітких відношень
схожості та відмінності. Показник розмитості нечіткої множини. Нечітка
міра. Функції приналежності і методи їх побудови.
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3. Поняття штучної нейронної мережі (НМ). Історія виникнення та
перспективи розвитку НМ. Відмінності НМ від традиційних обчислювальних
систем.
4. Задача лінійного розподілу двох класів методом центрів мас.
Геометрична інтерпретація задачі розділення двох класів.
5. Види нейронних мереж і способи організації їх функціонування.
Багатошаровий персептрон. Алгоритм зворотного розповсюдження помилки.

2.7. Проектування інформаційних систем
1. Інформаційна система (ІС), класи та етапи створення ІС. Поняття та
стадії життєвого циклу програмного забезпечення.
2. Цілі та завдання передпроектної стадії створення ІС, зміст робіт на
стадії технічного і робочого проектування, склад проектної документації.
3. Організаційне бізнес-моделювання. Місія компанії, дерево цілей і
стратегії їх досягнення. Статичний опис компанії: бізнес-потенціал компанії,
функціонал компанії, зони відповідальності менеджменту.
4. Класифікація інформації. Поняття й основні вимоги до системи
кодування
інформації.
Внутрішньомашинне
і
зовнішньомашинне
інформаційне забезпечення.
5. Основи менеджменту розробки програмних виробів: функції
співробітників і ролі розробників програмних проектів, завдання формування
колективу розробників, вплив лідируючої групи і лідера колективу проекту.

2.8. Бази даних і знань у комп'ютеризованому управлінні та ІТ
1. Місце й роль БД і БЗ у сучасних комп’ютерних системах керування,
основні етапи створення, концептуальні й технологічні особливості,
взаємодія й розподіл праці користувача (експерта), системотехніка й
програміста.
2. Історичний огляд архітектури БД від ієрархічних до реляційних.
Ієрархічна й мережева архітектура.
3. Поняття архітектури "клієнт-сервер", розподілені БД. Загальнодержавні і корпоративні (відомчі) БД, у тому числі в мережі Інтернет.
4. Data Mining – поняття дані, об'єкт і атрибут, вибірка, залежна і
незалежна змінна, типи шкал, методи і стадії.
5. Кластерний аналіз – ієрархічні та ітеративні методи, способи
візуального представлення даних.
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2.9. Системно-методологічні основи створення інформаційних
технологій
1. Основні поняття теорії складних систем: визначення та основні
властивості. Динамічні та статичні системи, їх математичні моделі.
2. Автоматизовані системи керування (АСУ): основні поняття теорії
автоматич-ного керування. функціональні елементи, типи (лнійні, нелінійні,
дискретні, адаптивні).
3. Основи методології проектування ІС, зміст основних стадій
проектування – ТЕО, ТЗ, ескізний проект, робочий проект, випробування та
експлуатація.
4. Методи пошуку рішень у просторі станів – алгоритми евристичного
пошуку, мінімакса, найшвидшого спуску, оцінних функцій, штрафних
функцій.
5. Розпізнавання образів – постановка задачі, основні методи її
розв’язання.

2.10. Моделі та методи прийняття рішень
1. Процес прийняття рішень і керування складною системою - критерії
керованості, проблеми управління в режимі реального часу, роль людського
фактору.
2. Методи безумовної мінімізації – метод найшвидшого спуску, метод
сполу-чених градієнтів, метод Ньютона.
3. Матричні ігри: теореми про мінімакс і сідлову точку, рівномірність
по Нешу, Парето-оптимальні розв’язки.
4. Експертні методи - відбір та аналіз узгодження відповідей експертів,
проблеми підвищення вірогідності експертних оцінок.
5. Метод багатокритеріальної оцінки альтернатив, порівняння
альтернатив, види оцінок і шкал.

2.11. Основи інормаційної безпеки
1. Поняття інформаційної безпеки (ІБ) та її складові, найбільш
поширені загрози. Управління ризиками - стандарти, специфікації в галузі ІБ,
рівні (законодавчий, адміністративний, процедурний).
2. Основні програмно-технічні заходи ІБ - ідентифікація й
аутентифікація, управління доступом, протоколювання й аудит.
3 Атаки – класифікація, вразливості, політика безпеки, механізми і
сервіси безпеки.
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4. Поняття про цифровий підпис і його типи - прямий і арбітражний,
стандарти ГОСТ 3410 і DSS.
5 Криптографічні методи захисту з відкритим ключем - шифрування,
створення і перевірка цифрового підпису, обмін ключа.
2.12. Інформаційні технології
1. Предметна область інформатики - поняття, стан, проблеми розвитку
та використання ІТ, соціальні аспекти інформатизації суспільства.
2. Людино-машинний інтерфейс - діалогові системи, інтелектуальний
інтерфейс користувача, мультимедіа як перспективний засіб подання й
інтелектуалізації знань.
3. Методи розпізнавання та синтезу зображень, віртуальна реальність.
4. Експертні системи: основні принципи побудови експертних систем,
мови логічного програмування.
5. Технології дистанційного навчання з використанням глобальних
телекому-нікаційних мереж, плюси і мінуси дистанційного навчання.
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3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ РОБІТ
Вступні випробування проводяться за екзаменаційними білетами,
складеними у повній відповідності до навчальних програм дисциплін,
визначених для складання.
Екзаменаційний білет дисциплін, які виносяться на вступне
випробування, містить 3 теоретичні питання, що дають змогу перевірити
теоретичні знання і практичні навички студентів.
За кожну вірну відповідь на питання нараховується 33 бали.
Максимальна кількість балів – 100. Методика розрахунку балів наведена у
таблиці 1.
Таблиця 1.
Критерії оцінки вступних випробувань за спеціальністю
122 - Комп’ютерні науки та інформаційні технології
Сума балів за 100бальною шкалою
90-100
74-89
30-73
1-29

Оцінка
Відмінно – «5»
Добре – «4»
Задовільно – «3»
Незадовільно – «2»

4. ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ
Національна академія наук України
Інститут кібернетики Ім. В.М. Глушкова
Завдання для проведення вступних випробувань
на здобуття освітньо-наукового рівня «доктор філософії»
за спеціальністю 122 – комп’ютерні науки та інформаційні технології
Білет № 1
1
2.
3.

Голова предметної комісії _______________ О.В.Палагін
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