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1. Що з нижчезазначеного відноситься до трьох китів ООП (трьох основних понять 
ООП)? 

А) модульність, наслідування, поліморфізм; 
Б) наслідування, однозначність, інкапсуляція; 
В) інкапсуляція, поліморфізм, строга типізація; 
Г) поліморфізм, наслідування, інкапсуляція. 

 
2. В якому з наведених фрагментів коду надрукується рівно 20 зірочок – *? 

А) int i, N = 20; for(i = 0; i < N; i--) printf("*"); 
Б) int i, N = 20;  for(i = 20; i < N; i--) printf("*"); 
В) int i, N = 20;  for(i = 0; i < N; N--) printf("*"); 
Г) int i, N = 20;  for(i = 19; i < N; i--) printf("*"); 
 

3. В чому відмінність абстрактного класу від інтерфейсу? Оберіть найбільш точне 
визначення. 

А) клас містить методи і поля, інтерфейс – тільки методи; 
Б) клас визначає сутність, інтерфейс визначає поведінку; 
В) клас визначає реалізацію (можливо, часткову), інтерфейс – тільки набір 
сигнатур; 
Г) клас містить поля і методи, інтерфейс – тільки поля. 

 
4. Що буде надруковано, після виконання цього коду: cout << (5 << 3);  

А) 35 
Б) 40 
В) 53 
Г) невірний запис 
 

5. Як правильно позначається селектор ідентифікатора (CSS)? 
А) #id1 
Б) @id1 
В) ~id1 
Г) .id1 
 

 



6. Що буде виведено на екран в результаті роботи коду: 
$arr = array(1,3,5);  
$count = count($arr);  
if ($count = 0) {  
    echo "Масив пустий.";  
} else {  
    echo "Масив складається з  $count елементів.";} 
А) 0 
Б) 2 
В) 5 
Г) 25 

 
7. Якому терміну відповідає визначення: «Інтелектуальна система, заснована на 
знаннях фахівця в конкретній області»?  

А) креативно-орієнтована система 
Б) експертна система 
В) освітня система 
Г) предметна система. 

 
8. Як називається неможливість отримання сервісу законним користувачем? 

А) DoS-атакой; 
Б) атакой «man-in-the-middle» 
В) Replay-aтакой 
Г) немає правильної відповіді 

 
9. Відношення знаходиться в першій нормальній формі (1NF) тоді і тільки тоді, коли: 

А) усі домени, які застосовуються, мають тільки скалярні значення, тобто значення 
усіх полів відношення повинні бути неподільні; 
Б) кожен не ключовий атрибут неприведено залежить від первинного ключа; 
В) кожен не ключовий атрибут не є транзитивно залежним від первинного ключа; 
Г) кожний ключовий атрибут залежить від описового. 

 
10. Дано два нечітких відношення R1 та R2. Чому дорівнює ),( 1121

zxRR •µ ? 
R1 y1 y2 y3 
x1 0.1 0.7 0.4 

 
R2 z1 
y1 0.9 
y2 0.3 
y3 0.1 

А) 0.1 
Б) 0.3 
В) 0.6 
Г) 0.8 



11. Який мінімальний обсяг пам'яті, достатній для зберігання чорно-білого растрового 
зображення розміром 32х32 пікселя, якщо відомо, що в зображенні використовується 
не більше 16 градацій сірого кольору. 

А) 150 байт 
Б) 234 байт 
В) 512 байт 
Г) 640 байт 

 
12. Для чого застосовується ключове слово AS в операторі SELECT: 

А) для перейменування атрибуту 
Б) для повернення усіх записів 
В) для порівняння атрибутів 
Г) для отримання набору унікальних записів, які не повторюються. 

 
13. На якому рівні моделі OSI працюють маршрутизатори?  

А) канальний 
Б) додатків 
В) транспортний 
Г) мережевий 

 
14. Обрати найбільш точну відповідь. У запитах на вибірку кількість записів: 

А) завжди більша, ніж у найдовшій таблиці бази даних; 
Б) завжди менша, ніж у найкоротшій таблиці бази даних; 
В) залежить тільки від умов відбору; 
Г) залежить від умов відбору і зв'язків у схемі даних 

 
15. На рисунку зображена нейронна мережа (функції активації: 1 шар – сигмоїдальна, 

2 шар – лінійна). Чому дорівнює Y? 

 

А) constkwYwYkY =+= ),( 2211 ; 

Б) constk
е

SFYwxwxS Skсиг =
+

==+= − ,
1

1)(;212111 ; 

В) constkkwYkwYkY =+= ),( 222111 ; 

Г) немає правильної відповіді. 

 



16. Правильне визначення структури в С++. 
А) struct a_struct int a; 
Б) struct a_struct {int a;}; 
В) struct a_struct {int a;} 
Г) struct {int a;} 

 
17. Обчислити значення закритого ключа в алгоритмі RSA при заданих p, q і 
відкритому ключі e. Якщо p = 7, q = 11, e = 13. 

А) 16 
Б) 37 
В) 43 
Г) 69 

 
18. Визначте, до якої підмережі належить IP-адреса із заданою маскою. Задано IP-
адреса: 127.65.98.1, маска мережі: 255.240. 0.0 

А) 127.0.128.0 
Б) 127.64.32.0 
В) 127.64.0.0 
Г) 127.32.0.0 

 
19. У СУБД MS SQL Server дано таблиці Місто та Розмова 

CREATE TABLE Місто 
(Код_Міста INT, 
Назва VARCHAR(20) NOT NULL, 
Тариф MONEY, 
Регіон VARCHAR(20)); 

 

CREATE TABLE Розмова 
(Код_Розмови INT, 
Код_Міста INT NOT NULL, 
Прізвище VARCHAR(20), 
Дата DATETIME NOT NULL, 
Тривалість INT NOT NULL); 

Перерахувати прізвища осіб, які не розмовляли з абонентами з Миколаєва. 
А) SELECT DISTINCT Розмова.Прізвище FROM Розмова 

WHERE Розмова.Прізвище IN  
(SELECT Розмова.Прізвище  
FROM Розмова INNER JOIN Місто 
ON Розмова.Код_Міста = Місто.Код_Міста  
WHERE Місто.Назва=’Миколаїв’); 

Б) SELECT DISTINCT Розмова.Прізвище  
FROM Розмова, Місто 
WHERE Розмова.Код_Міста = Місто.Код_Міста AND Місто.Назва=’Миколаїв’; 

В) SELECT DISTINCT Розмова.Прізвище  
FROM Розмова INNER JOIN Місто ON Розмова.Код_Міста = Місто.Код_Міста 
WHERE Місто.Назва<>’Миколаїв’; 

Г) немає правильної відповіді. 
 
20. Кількість пікселів, що припадає на одиницю площі – це …?  

А) глибина кольору 
Б) якість зображення 
В) якісна здатність зображення 
Г) роздільна здатність зображення 


