
Питання до вступу на ОКР «Магістр» 
Спеціальність - «Комп’ютерні системи та мережі» 

 
 

Курс «Дискретна математика» 
 
1. Вступ до теорії множин 
2. Булева алгебра. 
3. Теорія графів. 
4. Синтез скінченних автоматів. 
 
 

Курс «Нанофізика та нанотехнології» 
 
1. Основи квантової механіки. 
2. Особливості провідності твердих тіл. 
3. Методи створення квантово-розмірних структур. 
4. Прилади що працюють на основі квантомеханічних ефектів. 
 
 

Курс «Прикладна теорія цифрових автоматів» 
 
1. Комбінаційні схеми. 
2. Тригери. Регістри. 
3. Цифрові автомати. 
 

Курс «Вища математика» 
 
З блоку змістовних модулів "Математичний аналіз 
 
1. Диференціювання функцій однієї змінної.  
2. Дослідження функцій за допомогою диференціального числення.  
3. Невизначений інтеграл функції однієї змінної. 
4. Визначений інтеграл функції однієї змінної.  
5. Розкладення функцій у степеневі ряди. 
6. Розкладення функцій у тригонометричний ряд, ряд Фур’є.  
7. Невластиві інтеграли з нескінченними межами інтегрування. 
8. Інтеграли від функцій, що мають розриви в області інтегрування. 
9. Диференціювання функцій декількох змінних. 
10. Інтеграли, що залежать від параметра. 
11. Диференціювання скалярних та векторних полів, оператор "набла". 
12. δ-функція та Г-функція, їх властивості. 
13. Інтеграл та перетворення Фур’є.  
 
З блоку змістовних модулів "Лінійна алгебра та аналітична геометрія" 
 
14. Векторна алгебра. 
15. Матриці та їх визначники. 
16. Системи лінійних алгебраїчних рівнянь. 
17. Лінійні простори. 
18. Простори Евкліда та унітарні простори. 
19. Лінійні оператори та їх матриці. 
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З блоку змістовних модулів "Диференціальні рівняння"  
 
20. Загальний підхід до інтегрування лінійних диференціальних рівнянь.  
21. Лінійні рівняння 2-го порядку, методи розв’язання задачі Коші для таких рівнянь. 
22. Математичний аналіз рівняння вимушених коливань під дією періодичної сили, 
математичний опис явища резонансу. 
23. Інтегрування систем лінійних  диференціальних  рівнянь 1-го порядку. 
24. Дослідження точок спокою та стійкості стаціонарних розв’язків нормальної системи 
диференціальних рівнянь. 
 
 

Курс «Програмування» 
 
1. Основні принципи внутрішнього представлення даних у комп’ютері. Необхідність типізації 
даних. Використання змінних. 
2. Особливості компіляції програм у середовищі .NET. 
3. Типи-значення та типи-посилання в .NET. Перетворення типів. 
4. Основні операції в мові C#. Пріоритет операцій. Особливості побітових операцій в мові C#. 
Перевантаження операцій. 
5. Загальна структура програми мовою C#. Стиль програмування. Правила написання 
коментарів. Види коментарів в мові C#. 
6. Оператори мови C#: умовні оператори, оператори циклу, оператори зміни порядку 
виконання (та доцільність їх використання). 
7. Методи в мові C#. Типи параметрів. Сигнатура метода. Перевантаження методів.  
8. Обробка помилок. Традиційний та сучасний підходи. Обробка виключних ситуацій у мові 
C#. 
9. Клас як основа створення об’єктно-орієнтованих застосувань. Поняття інкапсуляції. 
Організація взаємодії об'єктів.  
10. Способи створення об’єктів. Конструктори та списки ініціалізації. Перевизначення та 
перевантаження конструкторів. 
11. Час життя та область існування об’єктів. Способи знищення об’єктів. Збирач сміття. 
Деструктори та інтерфейс IDisposable. 
12. Властивості як механізм інкапсуляції. Використання індексаторів. 
13. Спадкування та його особливості в мові C#. Поліморфізм. Раннє та пізнє зв’язування. 
Доступ до членів базового класу. Абстрактні класи та інтерфейси. 
14. Структури в мові C#. Порівняння класів та структур. 
15. Особливості розробки програм з графічним інтерфейсом. Цикл обробки повідомлень. 
Поняття події. Модель подій у .NET. Механізм обробки події.  
16. Поняття зручності використання інтерфейсу користувача. Риси хорошого інтерфейсу. 
Основні типи елементів керування у Windows-формах. Обробка виключних ситуацій у програмах 
з графічним інтерфейсом. 
 

Курс «Комп’ютерна схемотехніка» 
 

1. Імпульси, класифікація, характеристика і параметри. Проходження імпульсів через RC-
ланцюги. Реальні RC-ланцюги при імпульсній дії. Фіксатори рівня в диференціюючих RC-
ланцюгах. Інтегруючі RC-ланцюги. 
2. Найпростіші логічні елементи. Інвертори. Застосування інверторів. Повторювачі і буфери. 
Елементи, які виконують найпростіші логічні функції. 
3. Тригери Шмітта. 
4. Комбінаційні схеми. Перетворювачі кодів, шифратори, дешифратори, суматори, цифрові 
компаратори, прилади контролю парності. Основні технічні параметри і характеристики 
комбінаційних схем. 
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5. Аналого-цифрові і цифро-аналогові перетворювачі. Основні параметри і характеристики 
аналого-цифрових перетворювачів (АЦП) і цифро-аналогових перетворювачів (ЦАП).  АЦП 
(послідовного типу, порозрядного урівноваження; паралельні і послідовно-паралельні; з 
двотактною інтеграцією).  ЦАП (із складанням напруги, з діленням напруги, із складанням 
струмів, на основі матриці R-2R). 
6. Введення в схемотехніку ЕОМ. Організація ЕОМ. Системи введення/виведення, 
периферійні пристрої. 
 

Курс «Організація баз данних» 
 
1. Компоненти та інструменти MS SQL сервера, їх призначення та функції. 
2. Нормалізація, переваги та недоліки. Три перших нормальних форми. 
3. Відношення у реляційних БД, один до одного, один до багатьох, багато до багатьох. Їх 
призначення. Навести приклади. 
4. Об’єкти БД. Їх призначення. 
5. Типи даних MS SQL. Їх властивості. 
6. Оператори T-SQL, 5 основних типів. Приклади. 
7. Категорії SQL запитів, DML,DCL,DDL,TCL,DQL їх призначення, навести приклад з кожної 
категорії. 
8. Основні функції T-SQL, 4 типа. Приклади. 
9. Синтаксис оператора SELECT. Навести приклади. 
10. Оператори розгалуження та керування T-SQL. Виключення. 
11. Ранжування даних, функції для ранжування та приклад використання. 
12. Групування та агрегатні функції. Синтаксис та приклад застосування. Умови до та після 
групування. 
 

Курс «Паралельні та розподілені обчислення» 
 
 
1. Процеси. Визначення, призначення, функції, властивості. Маршалінг. 
2. Основні закони та принципи паралельного програмування з використанням універсальних 
мікропроцесорів. Гіпотеза Мінського, закон Амдаля. Необхідні умови та завади ефективного 
паралельного програмування. 
3. Загальний огляд апаратних засобів універсальних мікропроцесорів для паралельної обробки 
даних. 
4. Схема взаємодії процесів, потоків, пам’яті та мікропроцесорних ядер. 
5. Домени застосунків, їх призначення. Використання контексту [Synchronized]. 
6. Доступ до спільних ресурсів з потоків. Основні механізми його організації. 
7. Атомарні операції. Атомарні операції по замовченню, апаратні та програмні засоби 
атомарності. 
8. Делегати, виклик делегату асинхронним чином. Виклик без параметрів, передача 
параметрів, повернення результату, передача повідомлень з головного потоку. 
9. SpinLock для синхронізації потоків, переваги та недоліки, приклад використання, спосіб 
реалізації за допомогою команд мікропроцесора. 
10. Синхронізація потоків за допомогою lock, призначення, хід виконання потоків при 
наявності lock, механізм реалізації, призначення об’єкту що передається в lock. 
11. Явища DeadLocking та LiveLocking, навести приклади. 
12. Використання Semaphore для синхронізації потоків. Переваги та недоліки. Навести 
приклад. 
13. Використання AutoResetEvent та ManualResetEvent для синхронізації потоків. Переваги та 
недоліки, області застосування. 
14. Використання WaitAny, WaitAll, SignalAndWaitдля синхронізації потоків. Механізм дії, 
навести приклад. 
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15. Використання Cancellation Tokens для керування потоками. Механізм дії, призначення, 
навести приклад. 
16. Запуск задачі, іменовані методи, анонімні делегати, лямбда вирази. 
17. Використання CancellationToken для керування задачами. Механізми обробки, реєстрація 
делегата обробки. 
18. Використання композитних CancellationToken для керування задачами. 
 
 

Курс «Архітектура комп’ютерів» 
 

1. Структура сегмента стану задачі. Реалізація механізмів захисту у захищеному режимі 
роботи. 
2. Режими роботи мікропроцесора. Загальна структура мікрокоманд. 
3. Адресація пам’яті.  
4. CMOS-memory. 
5. Таймерbи.  
6. Клавіатура.  
7. Принципи кодування даних. 
8. Архітектура відеосистеми. 
9. Організація даних на HDD, їх інтерфейсів вводу/виводу 
10. Накопичувачі CD/DVD.  
11. Переривання.  
 

Курс «Системне програмування» 
 

1. Сценарії VBScript в операційних системах MS Windows. Область застосування сценаріїв та 
режими їх виконання (Wscript.exe/Cscript.exe).  
2. Введення/виведення даних в мові програмування C#. Обмін з реєстром операційної системи 
MS Windows, низькорівнева робота з файловою системою та консолью, надсилання повідомлень 
електронної пошти в мові C# за протоколом SMTP, прийом даних за протоколами HTTP та FTP. 
3. Робота з СУБД MS SQL Server як з джерелом даних в мові C#. Призначення та інтерфейс 
програми Microsoft SQL Management Studio. Основні типи SQL-запитів. Використання 
вбудованого простору імен System.Data.SqlClient (об’єкти SQLCommand, SQLDataReader, DataSet, 
SQLDataAdapter, DataTable). 
4. Службою каталогу Microsoft Active Directory. Виконання основних адміністративних 
операції зі службою каталогу в мові C# (аутентифікація, перевірка входження користувача в 
групу, зміна атрибутів користувача). 
5. Схема служби каталогу Microsoft Active Directory. Використання служби каталогу Microsoft 
Active Directory як джерела даних для накопичення та збереження даних будь-якого типу. 
Створення об’єкту довільного типу в мові C#. 
6. Призначення служби Windows Management Instrumentation (WMI). Стандартні класи 
служби WMI. Використання онлайнової документації Microsoft Developer Network (MSDN) по 
компонентам служби WMI. Системні події служби WMI. Перехоплення подій та написання 
обробників подій в мові C#. 
7. Системні служби операційної системи MS Windows. Розробка служб мовою C#. Методи 
реєстрації та вилучення служб Windows. Режими запуску та виконання служб Windows. Створення 
програми-інсталятора Setup.exe для автоматизованої реєстрації та вилучення служб Windows 
(проект типу SetupProject). Переваги програм-інсталяторів. 
8. Періодично працюючих служб Windows (простір імен System.Timers). Багатопоточні 
служби (простір імен System.Threading). 
9. Платформи ASP.NET для виконання веб-програм. Програмні пули веб-сервера, 
імперсоналізація веб-програм. Використання веб-сервера Microsoft IIS для виконання веб-програм. 
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10. Клієнтські та серверні події веб-програми. Використання мови javascript для  обробників 
клієнтських подій. Серверні події веб-сервера та розробка обробників подій мовою C#. Подія 
PageLoad та інші стандартні серверні події ASP.NET. Призначення змінної PostBack. 
11. Інтерфейсні елементи веб-програм: чекбокси, радіокнопки, випадаючі списки, текстові 
поля. Програмне ви користання інтерфейсних елементів. Програмне формування таблиць. 
12. Передача файлів на веб-сервер за допомогою інтерфейсного елемента FileUpload. 
Максимальний час виконання HTTP-запиту та максимальний розмір HTTP-запиту. 
13. Безпека веб-програм. Захист веб-сервера від крос-сайтового скриптингу (XSS) та 
SQL-ін’єкцій. Використання регулярних виразів. 
14. Класові бібліотеки Dynamicaly Linked Libraries (DLL). Структура, призначення і приклади 
використання класових бібліотек. Спеціалізовані утиліти для аналізу та захисту класових 
бібліотек. 
15. Макроси (macros) та плагіни (add-ins) для офісних програм пакета Microsoft Office 
2007/2010: Word, Excel, PowerPoint, Outlook. 
16. Клієнт-серверних мережеві програми на платформі Windows Communication Foundation 
(WCF). Архітектура та ієрархія компонентів веб-служб WCF. Принцип розділення даних та 
операції над ними. Типи контрактів WCF та їх використання.  
17. Налаштування веб-служб за допомогою файла Web.Config . Налаштування WCF-кліентів за 
допомогою конфігураційного файла App.Config . Режими аутентифікації, анонімна аутентифікація 
WCF-клієнтів. Підтримка протокола HTTPS. 
18. Системне програмування та системне адміністрування за допомогою сценаріїв  PowerShell. 
Синтаксис основних команд. Конвейеризація даних між командами.  
 

 
Курс «Компьютерні мережі» 

 
Модуль № 1 „Мережні топології та архітектури” 
1. Еволюція обчислювальних систем Призначення комп`ютерної мережі. Однорангові мережі 
Мережі на основі сервера.. 
2. Топології фізичних зв‘язків. Базові топології комп`ютерних мереж. Глобальні, локальні та 
муніципальні мережі. Мережі відділів, кампусів та корпоративні мережі. 
3. Адресація комп‘ютерів в мережі. Фізична структуризація мережі. Повторювачі, концентртори. 
4. Логічна та фізичні топології. Логічна структуризація мережі. Мости, комутатори, 
маршрутизатори. 
5. Основні групи мережних кабелів. Коаксіальний кабель. Неекранована вита пара. Екранована 
вита пара. Оптоволоконий кабель. 
6. Передача сигналу. Немодульована і модульована передача. Плата мережного адаптера. 
Призначення, параметри настройки. Архітектури шини даних. 
7. Мережна архітектура Ethernet. Основні характеристики. Мережна архітектура Ethernet 10BaseT. 
Мережна архітектура Ethernet 10Base2. Мережна архітектура Ethernet 10Base5. Мережна архітектура 
Ethernet 10BaseFL. 
8. Мережна архітектура Ethernet 100 VG-AnyLAN. Мережна архітектура FastEthernet. Мережна 
архітектура GigabitEthernet. Мережна архітектура Token Ring. Мережна архітектура AppleTalk. 
Мережна архітектура ArcNet. Основні характеристики. 
 
 
Модуль № 2 „Мережні стандарти” 
 
9. Поняття «Відкрита система». Багаторівневий підхід. Протокол. Інтерфейс. Стек протоколів. 
Модель OSI (Open System Interconnection). Рівні моделі OSI. 
10. Мережозалежні та мережонезалежні рівні. Модульність та стандартизація. Джерела стандартів. 
Стандартні стеки комунікаційних протоколів. Стек OSI. Стек TCP/IP. Стек IPX/SPX. Вимоги, які 
існують до сучасних обчислювальних мереж. 
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11. Фізична передача по лініям зв‘язку. Типи ліній зв‘язку. Апаратура ліній зв‘язку. Характеристика 
ліній зв‘язку: діапазон пропускання, затухання, завадостійкість, пропускна здатність, достовірність 
передачі даних. Стандарти кабелів. Методи передачі даних на фізичному рівні. 
12. Методи передачі даних на канальному рівні. Компресія даних. Методи комутації. 
13. Стандарт Project IEEE 802.x. Категорії IEEE 802. 
14. Драйвери пристроїв та OSI. Принципи роботи і типи протоколів. 
15. Багаторівнева структура стеку TCP/IP. Рівень міжмережевої взаємодії. Основний і прикладний 
рівні. Рівень мережених інтерфейсів. Відповідність стеку TCP/IP семирівневій моделі ISO/OSI. 
Адресація в IP-мережах. Типи адрес стеку TCP/IP. 
16. Класи IP-адрес. Особливі IP-адреси. Використання масок в IP-адресації. Порядок розподілу IP-
адрес. Автоматизація процесу IP-адрес. Відображення IP-адрес на локальні адреси. Відображення 
доменних імен на IP-адреси. Організація домен і доменних імен. Система доменних імен DNS. 
Протокол IPv4. Структура IP-пакета. 
 
 
Модуль № 3 „Комунікаційні пристрої та технології маршрутизації та комутації ” 
 
17. Комунікаційні пристрої. Принципи роботи та апаратне забезпечення модемів. Стандарти для 
модемів. Типи модемів. Телефонні лінії. Віддалений доступ. 
18. Сегментування LAN. Мости, комутатори, маршрутизатори. 
19. Протоколи MOSPF, PIM-SM. Якість обслуговування QoS. Служба QoS. 
20. Протоколи QoS ІР та RSVP. Віртуальні канали MPLS. 
21. Алгоритми маршрутизації (OSPF, RIP, і т.д.). 
22. Прискорення ІР-маршрутизації. Протоколи ІР, NHRP, MPOA. Протокол ІРv6. 
23. Реалізація сучасних технологій маршрутизації і комутації в продуктах. Комутатори компанії 
Foundry Networks. Комутатори компанії Extreme Networks. Комутатори компанії Nortel Networks. 
Комутатори компанії Hewlett-Packard. 
24. Комутатори компанії 3com. Комутатори компанії Cisco. Маршрутизатори компанії Cisco. 
 
 
Модуль № 4 „Глобальні мережі” 
 
25. Глобальні мережі. Технології передачі даних. 
26. Цифровий зв`язок. Передача даних через глобальні обчислювальні мережі. 
27. Набір протоколів Х.25. Frame Relay. 
28. Набір протоколів xDSL. 
29. Цифрова мережа комплексних послуг (ISDN). Компоненти ISDN 
30. ISDN і еталонна модель OSI 
31. Комунікаційні служби АТМ. Вимоги до мережі. Магістраль на базі комутації комірок. 
Маршрутизація. Комутація. Мережні шаблони. Критерії вибору технології. 
32. Технологія АТМ. Основні компоненти АТМ. Рівні АТМ. Інтерфейси АТМ. Мультиплексування 
у мережах АТМ. Безпека у мережах АТМ. 
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