
 

Фахове вступне випробування із профільних дисциплін 
для вступу на навчання за ступенем магістр  

за спеціальністю 
 

122 Комп’ютерні науки 

Варіант 0 
 
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. Якої парадигми програмування не існує? 
А) векторна;   
Б) об’єктно-орієнтована; 
В) процедурна;  
Г) модульна (структурна). 

 
3. 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("*"); 

 
4. Обчислити значення закритого ключа в алгоритмі RSA при заданих p, q і 
відкритому ключі e, якщо p = 5, q = 13, e = 13. 
А) 16; Б) 37;  В) 43;  Г) 69. 

 
5. Якому зарезервованому слову програма передає керування у випадку, якщо 
значення змінної або виразу оператора switch не співпадає з жодним 
константним виразом? 
А) contingency;  
Б) other;  
В) default;   
Г) all. 

 
6. 255.255.255.0 – це маска для мереж класу:  
А) C;  
Б) D;   
В) E;   
Г) F. 

 



 

7. Скільки сегментів кабелю на основі витих пар знадобиться для з'єднання 
двох вузлів, відстань між якими 124 метри.  
А) 1;  
Б) 2;   
В) 3;   
Г) 4. 

8. Яке значення, за замовчуванням, повертає програма С++ операційній системі 
у випадку успішного завершення? 
А) –1;   
Б) 0;   
В) 1;   
Г) програма не повертає значення. 
 

9. 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. 

 
10. Частина системи, заснованої на знаннях, або експертна система, що містить 
предметні знання: 
А) база даних;     
Б) база знань;    
В) програма;    
Г) немає правильної відповіді. 

 
11. 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;} 

 
12. У якому з наступних варіантів відповідей виконаний коректний доступ до 
змінної var структури b, причому структура оголошена через вказівник? 
А) b-var;   
Б) b>var;  
В) b.var;  
Г) b->var; 

 



 

13. Правильне оголошення змінної типу структури foo: 
А) foo;   
Б) struct foo;  
В) int foo;   
Г) foo var; 

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

 
15. 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 

 
16. Чи достатньо відеопам'яті об'ємом 256 Кбайт для роботи монітора в режимі 
640×480 і палітрою з 256 кольорів? 
А) достатньо;     
Б) не достатньо; 
В) задача не має розв'язків;  
Г) не має правильної відповіді. 

17. 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. 
 

18. На рис.1 зображена нейронна мережа 
(функції активації: 1 шар – сигмоїдальна, 2 
шар – лінійна). Чому дорівнює Y? 
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В) constkkwYkwYkY =+= ),( 222111 ; 
Г) немає правильної відповіді. 

 



 

19. 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. 

 
20. Оберіть числа, що можна порівняти по модулю (mod 11). 
А) 71, 21, 51, 31;  
Б) 44, 77, 55, 11;     
В) 42, 38, 54, 94;      
Г) 42, 83, 56, 94. 

 
21. Які методи можна застосовувати для відправки форми? 
А) TRY;   
Б) PUT;  
В) GET;  
Г) MAILTO. 

 
22. Неможливість отримання сервісу законним користувачем називається 
А) DoS-атакой;   
Б) атакой «man-in-the-middle»; 
В) Replay-aтакой;   
Г) немає правильної відповіді. 

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

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

 
24. 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. 
 

25. Якщо в СУБД MS Access умова відбору у вікні конструктора запиту задана 
в декількох стовпцях одного рядка, то в результаті відбираються дані, які: 
А) одночасно задовольняють всім умовам; 
Б) задовольняють хоч би одній умові; 
В) задовольняють тільки першій умові; 
Г) не задовольняють жодній умові. 


