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ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ 

 

1.1. Прийом в магістратуру за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» 

(освітньо-наукова програма «Технології штучного інтелекту») відбувається за 

результатами вступних випробувань, складених у рік вступу. 

До вступних випробувань допускаються особи, які мають повну 

(спеціаліст, магістр) або базову (бакалавр) вищу освіту та подали документи у 

відповідності з «Правилами прийому до Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка». 

1.2. Особи, які подали заяву на вступ на денну форму навчання на базі 

освітнього ступеня бакалавра, магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста для отримання освітнього ступеня магістра зі спеціальності 

122 «Комп’ютерні науки» (освітньо-наукова програма «Технології штучного 

інтелекту»), складають фахове вступне випробування. 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ ФАХОВОГО 

ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

Критерії оцінювання відповідей на фаховому вступному випробуванні 

для вступників за освітнім ступенем магістра на основі базової або повної 

вищої освіти визначають загальні підходи до визначення рівня навчальних 

досягнень та встановлюють відповідність між вимогами до знань та вмінь 

абітурієнта. 

Знання та вміння, продемонстровані абітурієнтом на вступному 

випробуванні з фаху, оцінюються за 200-бальною шкалою. 

Мінімальна позитивна оцінка іспиту з фаху складає 100 балів. Особи, які 

набрали на вступному випробуванні з фаху менше ніж 100 балів, 

позбавляються права на участь у конкурсі. 

Форма проведення фахового вступного випробування – тестування, що 

проводиться дистанційно з використанням інформаційно-комунікаційних 

технологій. 

Кожен білет містить 24 завдання. 

Завдання 1-20 – завдання з вибором однієї правильної відповіді. 

Правильна відповідь на питання 1-20 оцінюється в 5 балів. Якщо 

відповідь неправильна або відсутня – 0 балів. 

Завдання 21-24 – завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. 

Правильна відповідь на завдання 21-24 оцінюється від 0 до 25 балів 

відповідно до еталонної відповіді. 

Тривалість фахового вступного випробування – 1,5 астрономічної години 

(90 хвилин). 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

3.1. Блок штучного інтелекту 

Способи подання інтелектуальної задачі та методи пошуку рішень 

Визначення інтелектуальної системи та інтелектуальної задачі. Індукція 

та дедукція. Визначальні характеристики інтелектуальних систем. Схема 

функціонування ІС. 

Способи подання інтелектуальних задач, їхні переваги та недоліки.  

Інтелектуальні агенти. Проблемне середовище. Структура агентів. Добре 

структуровані задачі. Спрощені та реальні задачі. Пошук рішень. 

Пошук рішень інтелектуальних задач в просторі станів. Методи сліпого 

та евристичного пошуку. Стратегії неінформованого пошуку. Пошук з 

частковою інформацією. Стратегії інформованого (евристичного) пошуку. 

Евристичні функції.  

Алгоритми локального пошуку та задачі оптимізації. Локальний пошук в 

неперервних просторах. Пошукові агенти, що діють в оперативному режимі. 

Методи пошуку рішень інтелектуальних задач у разі зведення задач до 

підзадач. Задачі з обмеженнями. Застосування пошуку з поверненням. 

Застосування локального пошуку для розв’язання задач з обмеженнями.  

Представлення знань у системах штучного інтелекту 

Знання та моделі представлення знань у системах штучного інтелекту. 

Знання та агенти, що базуються на знаннях. Логіка. Пропозиціональна логіка. 

Шаблони формування суджень у пропозиціональній логіці. Пропозиціональне 

логічне виведення. Агенти, що базуються на пропозиціональній логіці. Логіка 

першого порядку. Резолюція.  Концептуальні графи. Дані та знання. 

Продукційні моделі представлення знань. Управління пошуком рішень у 

продукційних системах. Визначення та історія розвитку продукційних систем. 

Приклади продукційних систем. Управління пошуком в продукційних 

системах. Характеристика продукційних моделей. Продукції та мережі 

виведення. Пряме та зворотне виведення. Типові дисципліни виконання 

продукцій. Переваги продукційних систем.   

Семантичні мережі, основні поняття, типи, способи опису та логічне 

виведення на семантичних мережах. Визначення та класифікація. Семантичні 

мережі в пам’яті людини. Трирівнева архітектура семантичних мереж. 

Асиміляція нових знань на основі семантичних мереж. Способи задання 

семантичних мереж. Логічне виведення на семантичних мережах. Процедурні і 

розділені семантичні мережі. 

Фрейми: основні поняття, структура фрейма. Фреймові системи. Фрейми 

та слоти: базові поняття. Конкретизація, ієрархія та наслідування фреймів. 

Поповнення первинних описів на основі фреймових моделей. Мережі 
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подібностей та відмінностей. Фрейми та об’єктно-орієнтоване програмування. 

Поняття про мову UML. 

Вирішувачі проблем, що базуються на знаннях. Сучасні тенденції та 

підходи до створення систем штучного інтелекту 

Експертні системи: призначення та принципи побудови, узагальнена 

архітектура, класи задач, які вирішуються за допомогою експертних систем. 

Поняття експертної системи. Характеристика експертної системи. Застосування 

та предметні області експертних систем. Елементи експертної системи.  

Процедурні підходи. Непроцедурні підходи. Коннекціоністські експертні 

системи та індуктивне навчання. Архітектура експертних систем.   

Розробка експертних систем: етапи розробки, набуття знань, пошук та 

пояснення рішень. Інженерія знань. Проектування експертних систем. Вибір 

задачі та підходу. Процес розробки експертної системи.  Розробка експертних 

систем, що базуються на правилах. Помилки на стадіях розробки. Життєвий 

цикл експертної системи. Планування та проектування знань.    

Контрольні запитання 

1. Опишіть властивості проблемних середовищ. 

2. Наведіть класифікацію інтелектуальних агентів. 

3. Які компоненти повинна мати кожна задача? 

4. Чим відрізняються стратегії інформованого пошуку? 

5. Наведіть приклад деякої задачі та побудуйте для неї евристичну функцію. 

6. Що є спільного і відмінного в алгоритмах локального пошуку? 

7. Опишіть задачі задоволення обмежень. Наведіть приклади. 

8. Опишіть структуру і логіку поведінки агентів, що базуються на знаннях. 

9. Опишіть синтаксис та семантику пропозиціональної логіки. 

10. Дайте характеристику правилам логічного виведення. 

11. Що таке резолюція і де вона використовується? 

12. Опишіть синтаксис і семантику логіки першого порядку. 

13. Які складові містять онтології та прокоментуйте їх. 

14. Як має діяти інтелектуальний агент в умовах недостатньої інформації? 

15. Опишіть семантику байєсівських мереж. 

Література 

1.  George F. Luger. Artificial Intelligence: Structures and Strategies for 

Complex Problem Solving. – Addison Wesley Longman, 1999 – 851p. 

2.    S. Russell, P.Norvig. Artificial Intelligence A Modern Approach.:  Pearson 

Education Inc, 2021 – 1136 p. 

3.    Simon Haykin. Neural Networks: A Comprehensive Foundation. 

McMaster University, Ontario Canada. 1999 – 823 p. 

4.   Гнатієнко Г.М., Снитюк В.Є. Експертні технології прийняття рішень. 

– К.: Маклаут, 2008. – 444 с. 
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5.  Глибовець М.М., Олецький О.В. Штучний інтелект. - К.: Вид. дім 

“Академія”, 2002. - 366 с. 

6. Joseph C. Giarratano,  Gary D. Riley.  EXPERT SYSTEMS principles and 

programming. Thomson Learning Inc. 2005 - 1152 p. 

3.2. Блок дослідження операцій і теорії прийняття рішень 

Основні поняття та методологія дослідження операцій  

Історія розвитку та використання методів дослідження операцій. 

Класифікація моделей дослідження операцій. Області практичних застосувань 

методів дослідження операцій та мета його вивчення. Основні поняття 

дослідження операцій: операція, стратегія, стан, діючі фактори операції, 

критерії ефективності. Методологія проведення операційного дослідження: 

визначення мети; складання плану розробки; формулювання проблеми; 

побудова математичної моделі; синтез та (або) обґрунтування математичного 

методу; опрацювання інформації; перевірка адекватності моделі; реалізація 

результатів. Пряма та обернена задачі дослідження операцій.  Поняття про 

детерміновані та стохастичні моделі дослідження операцій і основні підходи до 

їх розв'язування. Проблема багатокритеріальності та її розв'язування; згортка 

критеріїв, переведення критеріїв в обмеження, методи послідовних поступок, 

діалогові методи. 

Задачі лінійного програмування  

Поняття про задачу математичного програмування. Загальна постановка 

та класифікація задач математичного програмування, поняття складності 

алгоритмів розв'язування задач математичного програмування. Побудова 

математичних моделей задач дослідження операцій. Канонічні рівняння. 

Лінійні моделі та зв'язані з ними спрощення дійсності: пропорційність і 

адитивність. Загальна канонічна форма задачі лінійного програмування. 

Графічне розв'язування задач лінійного програмування. Поняття про основні 

задачі аналізу лінійних моделей на чутливість: статус та допустимі межі зміни 

ресурсів, цінність ресурсів, чутливість функції мети. Базисні розв'язки задачі 

лінійного програмування. Основні теореми лінійного програмування. Алгоритм 

симплекс-методу та його таблична форма. Метод штучного базису. Особливі 

випадки вирішення задач лінійного програмування. Умови оптимальності та 

допустимості. Особливі випадки симплекс-методу. Методи знаходження 

початкового базису. Двоїстість у задачах лінійного програмування. Поняття 

прямої та двоїстої задач лінійного програмування. Основні теореми двоїстості. 

Двоїстий симплекс-метод. Економічна інтерпретація двоїстості. Модель 

транспортної задачі лінійного програмування. Приклади транспортних задач. 

Методи побудови опорного плану транспортних задач: північно-західного кута, 

мінімального елементу, евристичний метод Фойгеля. Методи знаходження 

оптимального плану (метод потенціалів і розподільчий). Теореми про 

потенціали. Задача про призначення. Угорський алгоритм. 
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Задачі на мережах 

Загальні поняття мережі, потоку. Задача про найкоротший ланцюг. 

Алгоритм Дейкстри. Задача про багатополюсний найкоротший ланцюг. 

Алгоритм Флойда. Властивості потоку. Теорема Форда-Фалкерсона про 

максимальний потік і мінімальний розріз. Постановка задачі про максимальний 

потік мінімальної вартості. Основні типи потокових задач як частинні випадки 

загальної. Задача про знаходження максимального потоку та її застосування. 

Алгоритм розташування позначок. Параметри мережі: ранні та пізні терміни 

здійснення подій і робіт, критичний шлях. Резерви часу подій і робіт. Метод 

критичного шляху (CRM). 

 Задачі цілочисельного і дискретного програмування  

Особливості цілочисельних задач. Цілочисельні моделі практичних задач. 

Загальна характеристика основних груп методів розв'язування цілочисельних 

задач: відсікань, комбінаторних, евристичних. Принципи побудови 

евристичних алгоритмів. Основні ідеї методів відсічень. Метод Гоморі.  Схема 

методу гілок і меж та її основні структурні елементи: стратегії розгалуження, 

границі та їх властивості, стратегія відтинання вузлів. Булево програмування. 

Динамічне програмування 

Загальна постановка задачі динамічного програмування. Формалізація 

багатоетапної оптимізації. Основні типи задач і моделей динамічного 

програмування. Багатокроковий процес прийняття рішень, метод рекурентних 

співвідношень. Принцип оптимальності і рівняння Беллмана. Оптимальний 

розподіл інвестицій як задача динамічного програмування. Заміна устаткування 

як задача динамічного програмування.  

Теорія ігор 

Основні поняття теорії ігор: учасники гри, стратегії, виграші. 

Класифікація ігор за ознаками: кількість гравців, потужність множини 

стратегій; характер взаємодії гравців, розмір виграшів, вид функції виграшів, 

кількість і характер ходів, інформованість. Загальна характеристика методів 

розв'язування ігор. Матричні ігри двох осіб з нульовою сумою. Означення, 

приклади. Оптимальні чисті стратегії. Теореми про ціну гри і максимін. 

Оптимальні змішані стратегії та їхні властивості. Ціна гри в змішаних 

стратегіях. Основна теорема матричних ігор. Геометричне розв'язування ігор 

розміром 2*2, 2*n, m*2. Поняття про кооперативні ігри. Біматричні ігри та 

положення рівноваги в біматричних іграх. 

Теорія прийняття рішень 

Базові основи прийняття рішень. Загальна задача прийняття рішень. 

Бінарні відношення. Функції вибору. Основи теорії корисності.  

Експертні процедури для прийняття рішень. Методи голосування. 

Методи обробки експертної інформації. Метод аналізу ієрархій. 
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Прийняття рішень в умовах визначеності. Основні поняття та визначення. 

Умови оптимальності. Методи багатокритеріальної оптимізації. Прийняття 

рішень в умовах конфлікту.  

Некооперативна поведінка ізольованих гравців.  

Повна та часткова інформованість  гравців.  

Поведінка гравців в умовах мінімальної інформованості. Змішані 

стратегії.  

Прийняття рішень в умовах нечіткої інформації. Основні поняття з теорії 

нечітких множин. Прийняття рішень при нечіткому відношенні переваги. Ігри в 

умовах нечіткої інформації. Нечіткі задачі багатокритеріальної оптимізації. 

Контрольні запитання 

1. Етапи побудови математичної моделі в дослідженні операцій. 

2. Математична модель  задачі лінійного програмування.  

3. Графічна інтерпретація та метод вирішення задачі лінійного 

програмування. 

4. Симплекс-метод вирішення задач лінійного програмування. 

5. Особливі випадки застосування симплекс-методу: виродженість рішення, 

альтернативні оптимальні рішення,  необмежені рішення, відсутність 

допустимих рішень. 

6. M-задача лінійного програмування. Метод штучного базису. 

7. Двоїстість у лінійному програмуванні. Зв’язок з прямою задачею. Головні 

теореми двоїстості. 

8. Дослідження задач лінійного програмування на чутливість. 

9. Двоїстий симплекс-метод. 

10. Лінійне цілочисельне програмування: метод Гоморі. 

11. Лінійне цілочисельне програмування: метод гілок і меж. 

12. Задача про найкоротший ланцюг. Алгоритм Дейкстри. 

13. Задача про багатополюсну мережу. Алгоритм Флойда. 

14. Задача про оптимальне дерево-кістяк. 

15. Транспортна задача. Метод потенціалів. 

16. Задача про призначення. Угорський алгоритм. 

17. Задача про максимальний потік. Алгоритм Форда-Фалкерсона. 

18. Динамічне програмування. Метод Беллмана. Алгоритми прямої і 

зворотної прогонки рішення задачі. 

19. Динамічне програмування: задача про розподіл капітальних вкладень. 

20. Теорія ігор: чисті та мішані стратегії. 

21. Аналітичне і графічне вирішення задач 2x2 в теорії ігор. 

22. Скалярна функція вибору. 

23. Паретівська функція вибору. 

24. Сформулюйте теорему про нормальність функції вибору. 

25. Приведіть основні операції над функціями вибору. 

26. Приведіть основні властивості функцій вибору. 

27. Сформулюйте основні взаємозв’язки  між функціями вибору. 
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28. Описати загальну схему експертизи. 

29. Дати визначення медіани Кемені-Снела. 

30. Сформулювати правила Кондорсе і Борда. 

31. Сформулювати парадокс Ерроу. 

32. Сформулювати аксіому участі. 

33. Сформулювати теорему Гіббарта-Саттертвайта. 

34. В чому полягає метод аналізу ієрархії Сааті? 

35. Як в методі аналізу ієрархій здійснюється аналіз однорідності суджень? 

36. В чому полягає алгоритм ієрархічного синтезу? 

37. Як в методі Сааті відбувається агрегування думок експертів? 

38. Дайте визначення слабко ефективної оцінки. 

39. Дайте визначення ефективної альтернативи. 

40. Дайте визначення власне ефективної альтернативи. 

41. Сформулюйте необхідну й достатню умови слабкої ефективності 

альтернативи. 

42. Сформулюйте необхідну й достатню умови ефективності альтернативи. 

43. Сформулюйте необхідну й достатню умови власної ефективності 

альтернативи. 

44. Які ви знаєте основні типи правил вибору. 

45. Яка основна ідея методу ідеальної точки. 

46. Яка основна ідея вибору з урахуванням кількості домінуючих критеріїв. 

47. Яка основна ідея методу послідовних поступок. 

Література 

1. Волошин О.Ф., Мащенко С.О. Моделі та методи прийняття рішень: 
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3. Дослідження операцій в економіці: Підручник / За ред. І.К.Федоренко, 

О.І.Черняка. − К.: Знання, 2007. − 558 с. 

4. Зайченко Ю.П. Дослідження операцій. Підручник. – К.: Видавничий 
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8. Ржевський С.В., Александрова С.В. Дослідження операцій: Підручник 

– К.: Академвидав, 2006. – 560 с. 
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3.3. Блок програмування 

Основи комп’ютеризованої обробки даних  

Поняття життєвого циклу програмного забезпечення (ПЗ), етапи розробки 

ПЗ: аналіз, проектування, розробка (кодування), налагодження, тестування, 

введення в експлуатацію, супровід. Поняття методології проектування програм 

та основні методології розробки. 

Основи структурної та об’єктно-орієнтованої методології розробки ПЗ. 

Мова UML як засіб документування ПЗ на різних етапах його розробки. 

Загальна характеристика мови UML. Основні діаграми UML, їх класифікація. 

Статичні, динамічні, логічні та фізичні моделі програмної системи. 

Класифікація програмного забезпечення. Системне та прикладне 

програмне забезпечення.  

Класифікація мов програмування. Основи трансляції програм. Складові 

середовища розробки програм. 

Базові поняття мови програмування. Типи даних. Скалярні та 

структуровані дані. Покажчики. 

Базові оператори: розгалуження, перемикач, цикли з пост- та перед-

мовою, цикл з лічильником.  

Підпрограми: опис, механізми передачі параметрів, виклик. Рекурсивні 

підпрограми. Консольне та файлове введення/виведення даних.  

Алгоритми та структури даних  

Структуровані типи даних: масиви, рядки, структури. 

Абстрактні типи даних. Лінійні динамічні структури даних: списки, 

черга, стек. Ієрархічні динамічні структури даних: дерева. Базові операції над 

динамічними структурами даних. 

Поняття алгоритму. Властивості алгоритму. Оцінка ефективності 

алгоритмів. Функції складності за часом та за пам’яттю. Асимптотична 

складність. Типові алгоритмічні структури: лінійний, розгалужений,  

циклічний.  

Алгоритми сортування. Оцінка ефективності та вибір алгоритму 

сортування. 

Алгоритми пошуку. Поняття хешування даних, види хешування. Методи 

розв'язання колізій. 

Об’єктно-орієнтована парадигма програмування  

Поняття класу та об’єкту (екземпляру класу). Поля та методи класу. 

Конструктори, деструктори класів.  Статичні та константні члени класів. 

Базові принципи ООП: інкапсуляція, успадкування, поліморфізм, 

абстрагування. Взаємовідносини між класами.  

Поняття інкапсуляції. Директиви видимості (модифікатори доступу). 

Організація доступу до захищених полів класу. Концепція дружності в 

об’єктно-орієнтованих мовах програмування. 
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Принцип спадковості. Поняття одиничної та множинної спадковості. 

Реалізація одиничної та множинної спадковості в об’єктно-орієнтованих мовах 

програмування. 

Поняття поліморфізму: статичний та динамічний поліморфізм. Поняття 

раннього та пізнього зв’язування. Реалізація принципу поліморфізму в 

об’єктно-орієнтованих мовах програмування. Віртуальні та  абстрактні методи. 

Особливості відкритого успадкування, принцип підстановки Барбари Лисков. 

Поняття, опис та створення екземпляру шаблону функції (класу).  

Контрольні запитання 

1. Охарактеризуйте у порівнянні структурний та об’єктно-орієнтований 

підходи до розробки програм. 

2. З яких етапів складається життєвий цикл ПЗ? 

3. Дайте визначення об’єктно-орієнтованого аналізу, проектування та 

програмування. 

4. Які цілі, задачі та результати об’єктно-орієнтованого аналізу?  

5. Які методології проектування ПЗ існують? 

6. Які цілі, задачі та результати об’єктно-орієнтованого проектування? 

7. Що таке статична, динамічна, логічна, фізична моделі системи? 

8. Призначення та правила побудови концептуальної моделі предметної 

області (domain model). Що таке сутність? Що таке атрибути сутностей? 

Види зв’язків між сутностями, назви зв’язків, потужність зв’язків. 

9. Формулювання та опис функцій програмної системи, що розроблюється. 

10. Класифікація діаграм UML. 

11. Призначення та правила побудови UML діаграми варіантів використання 

(use-case diagram). Поняття та типи ролей (акторів). Поняття варіанту 

використання (прецеденту), типи зв’язків між ними.  

12. Призначення та правила побудови UML діаграми класів (class diagram). Як 

позначаються класи, поля (атрибути) та методи (операції) класів? Як на 

діаграмі класів позначаються зв’язки між класами (типи зв’язків з 

прикладами, кратність зв’язку). У яких випадках на діаграмі класів 

позначаються атрибути  зв’язку? 

13. Призначення та правила побудови UML діаграми послідовностей (sequence 

diagram). Як позначаються актори, класи, повідомлення. Як позначаються 

лінія життя, фокус управління, передач повідомлень? Фрейми. 

14. Мови високого та низького рівня. Визначення трансляції програми, 

компілятора та інтерпретатора. Наведіть приклади мов, що компілюються та 

інтерпретуються. 

15. Охарактеризуйте принцип роботи віртуальних машин програмних 

середовищ (на прикладі Java чи CLR). 

16. Що таке середовище програмування, які його складові?  

17. Числові типи даних мови програмування, внутрішні формати збереження 

даних різних типів (знакові/беззнакові цілі, дійсні різної точності). Поняття 

сумісності типів даних, явне та неявне перетворення типів.  
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18. Символьний тип даних мов програмування. Внутрішнє подання  символів 

(кодування символів). Рядки символів (поняття та принцип будови). 

19. Поняття виразу, операції та операнду, унарна та бінарна операції. Операції 

над даними мови Сі: арифметичні, бітові,  логічні,  порівняння. Правила 

запису виразів, пріоритет  операцій.  

20. Які види обчислювальних процесів? Що таке лінійний, розгалужений та 

циклічний обчислювальний процес?  

21. Як розгалужений та циклічний обчислювальні процеси реалізуються в мовах 

програмування (охарактеризуйте оператори розгалуження та циклу)? 

22. Поняття локальності та глобальності ідентифікаторів, часу життя (ЧЖ) та 

область дії (ОД) ідентифікаторів? 

23. Правила опису функцій (підпрограм). Дайте визначення та наведіть 

приклади точки виклику, точки входу, точки повернення для функції.  

24. Для чого використовуються параметри? Які види параметрів бувають 

(модель функції як «чорної скрині»)? Коли доцільно передавати параметр за 

значенням, а коли за посиланням? Коли задаються формальні, а коли 

фактичні параметри функції? Як описуються параметри функції за 

замовчанням?  

25. Що таке сегмент стеку, як формується стековий кадр (фрейм) під час 

виклику функції? Який механізм передачі фактичних параметрів за 

значенням та за посланням (зв’язок формальних та фактичних параметрів)? 

26. Що таке рекурсивні функції. Яких правил необхідно дотримуватися при 

організації рекурсії? Пряма та непряма рекурсія. Поясніть поняття 

рекурсивного спуску та підйому на прикладі рекурсивної функції для 

обчислення факторіала. Наведіть також нерекурсивний варіант цієї функції. 

27. Як здійснюється перевантаження функцій (наведіть приклади)? Чому може 

виникнути неоднозначність під час перевантаження? 

28. Як описується і як викликається функція-шаблон? В чому доцільність 

використання функцій-шаблонів? Коли доцільно використовувати шаблони, 

а коли перевантаження функцій? 

29. Дайте визначення файлу даних. Поняття файлів прямого та послідовного 

доступу.  

30. Організація доступу до файлу з програми. Поняття файлової змінної. 

Режими доступу до файлів. Організація послідовного читання/запису файлу. 

31. Поняття масиву даних. Поняття розмірності та розміру масиву. Принципи 

розташування та адресації елементів одновимірних та двовимірних масивів в 

пам’яті. Опис одновимірних та багатовимірних масивів у програмах. 

32. Види лінійних та ієрархічних динамічних структур даних (ДСД). 

Доцільність використання ДСД. 

33. Принцип організації однонапрямлених та двонапрямлених динамічних 

списків. 

34. Принцип організації стека та черги, їх реалізація за допомогою динамічних 

списків та масивів. 
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35. Ієрархічні динамічні структури даних. Рекурентне означення дерева. Що 

таке корінь дерева, вузли, листя, глибина дерева. Поняття збалансованого 

дерева. Поняття обходу дерева (прямий, зворотній, внутрішній обходи). 

Різновиди дерев. Приклади застосування дерев. 

36. Поняття алгоритму. Властивості алгоритму. Форми опису алгоритму.  

37. Що вважається часом роботи алгоритму (часова складність), як оцінюється 

часова складність ? Які класи алгоритмів ви знаєте? 

38. Що таке сортування? Загальна постановка задачі сортування. Яка 

обчислювальна складність методів сортування? Які методи потребують 

додаткової пам’яті? 

39. Як класифікуються методи сортування? Які методи називають внутрішніми? 

Які методи називають зовнішніми? Що таке стійки методи сортування? 

40. Загальна постановка задачі пошуку. Що таке ключ пошуку? Які методи 

пошуку в послідовностях ви знаєте? Яка обчислювальна складність методів 

пошуку? 

41. Загальна постановка задачі пошуку із застосуванням хешування. Поняття 

хеш-функції, найпростіші хеш-функції. Поняття колізії. Поняття відкритого 

та закритого хешування.  

42. Що таке клас та об’єкт (екземпляр класу)? Що з наведеного є класом, а що 

об’єктом: студент, дерево, кіт Мурзик, Іванов І.І., яблуко, банк «Велике 

щастя», тварина? 

43. Що характеризує стан об’єкту, а що поведінку об’єкту? Що з наведеного є 

атрибутом, а що операцією (методом): довжина, обчислення площі, 

прізвище, вага, перевірка пін-коду, розрахунок решти, грошова сума? 

44. Дайте визначення базовим принципам ООП: інкапсуляція, успадкування, 

поліморфізм, абстрагування. 

45. Як в ОО-мовах реалізується принцип інкапсуляції?  

46. Поняття успадкування, одиничного та множинного успадкування. Як в ОО-

мовах реалізується принцип успадкування? Що з членів класу можна 

успадкувати, а що - ні? 

47. Множинне успадкування: переваги та недоліки. Чи всі мови реалізують 

множинне успадкування? Як можна реалізувати множинне успадкування 

якщо синтаксис мови його не підтримує? 

48. Реалізація принципу поліморфізму в ОО-мовах програмування. Поняття 

віртуальних та абстрактних методів. Який клас вважається абстрактним? Чи 

можна створювати екземпляри абстрактних класів? Чи розповсюджується 

динамічний поліморфізм на поля класу? 

49. Поняття статичного та динамічного поліморфізму? Поняття раннього та 

пізнього зв’язування: механізм заміщення та перекриття методів (або 

динамічний та статичний поліморфізм). Що вважається істинним 

поліморфізмом та чому? 

50. Доцільність та особливості використання статичних членів класу. Чи 

розповсюджується динамічний поліморфізм на статичні методи класу? 
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3.4. Блок бази даних 

Організація баз даних та знань 

Системи баз даних. Основні поняття й архітектура Моделі даних. 

Реляційна модель даних. Проектування баз даних. Теорія нормалізації 

реляційної моделі даних. Інфологічна, даталогічна, фізична моделі даних. Мова 

SQL. Компоненти бази даних. Цілісність даних. Розмежування прав. Транзакції. 

 

Контрольні запитання 

1. Дати визначення бази даних та СУБД; визначити відмінності бази даних  від 

файлової системи; перелічити компоненти СУБД, а також вимоги, яким вони 

повинні відповідати. 

2. Представити архітектуру СУБД; дати порівняльну характеристику її 

зовнішньому, концептуальному і внутрішньому рівням; перелічити функції 

СУБД. 
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3. Моделі даних: класифікація, головні властивості кожної моделі; порівняти 

моделі між собою і визначити переваги і недоліки кожної моделі. 

4. Дати визначення реляційної  моделі даних і назвати її складові елементи;  

пояснити роботу операцій реляційної алгебри. 

5. Обґрунтувати необхідність проведення нормалізації; дати характеристику 

нормальним формам бази даних; визначити основні нормальні форми; 

привести приклади таблиць у нормальних формах. 

6. Основні фази та етапи життєвого циклу системи баз даних; методологія 

проектування баз даних: вимоги до методології, послідовність проектування. 

7. ER–моделювання предметної області; перелічити основні компоненти 

концептуальної моделі; визначати основні об’єкти та види зв’язків між 

ними. 

8. Даталогічне проектування бази даних: перелічити етапи і визначити правила 

переходу від концептуальної моделі до логічної моделі. 

9. Засоби автоматизації проектування баз даних: класифікація та 

функціональні можливості CASE засобів; об’єктно-орієнтований та 

структурний підходи до проектування баз даних. 

10. Мова SQL: основні можливості з формування запитів до бази даних, 

приклади запитів. 

11. Мова SQL: основні можливості із визначення даних та маніпулювання 

даними в базі даних, приклади операцій зі створення бази даних та 

маніпулювання даними. 

12. Паралельна обробка даних у базі даних; транзакції і їхні властивості; 

управління транзакціями, двохфазове блокування, метод тимчасових міток.  

13. Архітектура клієнт-сервер: визначити властивості цієї схеми, перелічити 

переваги і недоліки; порівняти сервер файлів із сервером бази даних. 

14. Пояснити призначення процедур, що зберігаються, тригерів, індексів.  

15. Захист інформації в базах даних: пояснити за допомогою яких засобів 

підтримується безпека, перелічити основні моделі безпеки, привести 

приклади захисту інформації на мові SQL.  

16. Фізична організація баз даних: склад та структура, фізичне збереження 

даних у базі даних, багаторівнева організація пам’яті, кешування.  

17. Пояснити необхідність застосування індексів у базах даних.  

18.  Визначити цілісність бази даних; пояснити яким чином підтримується 

цілісність бази даних; які шляхи збереження цілісності при різних операціях 

по зміні даних у базі даних. 

19. Технології створення баз даних за допомогою сучасних інструментальних 

засобів, перелічити послідовність робіт із створення локальної і серверної 

бази даних. 

20. Адміністрування базами даних, операції резервування і архівування даних, 

операції по забезпеченню надійності і праце спроможності системи, процеси 

журналізації в базах даних;   експлуатація баз даних. 
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