
  

Тестові завдання для  присвоєння/підтвердження професійної 

кваліфікації 

Оператор з обробки інформації та програмного 

забезпечення I категорія  

  

І варіант  

  

1. Стандарти проєктування автоматизованих систем ґрунтуються 

на загальних принципах:  

а) простоти, комплексності, доцільності  

б) системності, розвитку, сумісності, стандартизації, ефективності  

в) універсальності, складності, сумісності  

г) стандартизації, ефективності  

  

2. Структура інформаційних систем поділяється на такі види:  

а) організаційна, діяльнісна, інформаційна  

б) функціональна, технічна, технологічна  

в) функціональна, технічна, організаційна, документаційна, 

алгоритмічна, програмна, інформаційна   

г) технічна та технологічна   

  

3. Економічний ефект від проектування автоматизованих систем 

визначається як результат:  

а) поєднання єдиної бази даних, декомпозиції, надійності, обробки 

інформації, продуктивності, адаптації та простоти   

б) зекономленого часу та зусиль від використання автоматизованої 

системи  

в) синергетичних дій творчого колективу  

г) продуктивності роботи персоналу  

  

4. Вкажіть причини, за якими ядро ОС має виконуватися в 

привілейованому режимі процесора: а) перемикання задач  

б) звертання до пам'яті за заданими межами  

в) системний виклик  

г) перезавантаження  

  



5. Яка кількість основних інформаційних шин входить у системну 

магістраль мікропроцесорної системи? а) три шини  

б) дві шини  

в) чотири шини  

г) п’ять шин  

  

6. Форм-фактор материнської плати – це:  

а) стандарт, що визначає розміри та місце розташування шин та 

роз’ємів;  

б) назва фірми-виробника плати  

в) тип роз’єму для встановлення процесора  

г) розрядність шини материнської плати  

  

7. Блок живлення персонального комп'ютера перетворює напругу 

220 В на:  

а) 1, 2, 5, 6, 12 В  

б)12, 5, 3,5 В  

в) 12, 5, 3,3 В   

г)110, 12, 6, 5, 3,5 В  

  

8. Північний і південний мости – це:   

а) роз’єми для підключення процесора та оперативної пам’яті  

б) шини материнської плати  

в) роз’єми для підключення оперативної плати та жорсткого диска  

г) мікросхеми, які складають чіпсет материнської плати   

  

9. Який пристрій забезпечує початковий старт комп'ютера?  

а) жорсткий диск  

б) процесор  

в) оперативна пам'ять  

г) BIOS  

  

10. Контролер жорсткого  диску використовує такі 

інтерфейси:  

а) IDE, SATA, USB   



б) FDC, PS/2  

в) LPT, COM  

г) HDMI, PCI  

  

11. Пам’ять стандарту DDR3 розрахована на напругу:   а) 1 

В  

б) 2,5 В  

в) 1,8 В  

г) 1,5 В  

  

12. Пам’ять стандарту DDR2 розрахована на напругу:   а) 1 

В  

б) 2,5 В  

в) 1,8 В  

г) 1,5 В  

13. Процедура POST (Power-On Self Test) виконується:  

а) під час кожному ввімкненні живлення комп'ютера  

б) під час кожному вимкненні комп'ютера  

в) під час завантаження ОС Widows  

г) під час сканування документа   

  

14. Роз’єм  PCI  Express використовується для підключення:  

а) жорсткого диска  

б) блоку живлення  

в) модулів оперативної пам’яті  

г) відеокарти  

  

15. Північний міст материнської плати містить:  

а) високошвидкісні пристрої, периферійні пристрої  

б) контролери  жорстких  дисків  (SATA/PATA),  USB-

контролер  (для управління пристроями введення-виведення, 

мережевий контролер, звуковий контролер  

в) контролер пам'яті, контролер графічної шини, інтерфейс взаємодії з 

південним мостом і процесором   

г) мікросхему BIOS  



  

16. Південний міст материнської плати відповідає за:  

а) високошвидкісні пристрої, периферійні пристрої  

б) контролери  жорстких  дисків  (SATA/PATA),  USB-

контролер  (для управління пристроями введення-виведення, 

мережевий контролер, звуковий контролер  

в) контролер пам'яті, контролер графічної шини, інтерфейс взаємодії з 

південним мостом і процесором  

г)  мікросхему BIOS  

  

17. Виберіть серед варіантів правильне твердження. 

Глобальна комп'ютерна мережа – це:  

а) інформаційна система гіперпосиланням  

б) безліч комп'ютерів, зв'язаних каналами передачі даних і знаходяться 

в межах одного приміщення  

в) безліч комп'ютерів, зв'язаних каналами передачі даних і знаходяться 

в межах декількох приміщень  

г) сукупність локальних мереж і комп'ютерів, розташованих на великих 

відстанях і з'єднаних в єдину систему   

  

  

18. Виберіть серед варіантів правильне твердження. Сервер – 

це:  

а) персональний комп'ютер, підключений до мережі, через який 

користувач отримує доступ до її ресурсів  

б) комп'ютер (програма) підключений до мережі, керуючий окремим 

ресурсом  

в) персональний комп'ютер користувача  

г) велика обчислювальна система  

  

19. Виберіть серед варіантів правильне твердження. Протокол 

комп'ютерної мережі – це:  

а) програма, що дозволяє перетворити інформацію в двійковий код  

б) набір правил, який зумовлює порядок обміну інформацією в мережі   

в) об'єднання обчислювальних мереж  

г) набір програм  

  



20. Протокол маршрутизації (IP) забезпечує:  

а) управління апаратурою передачі даних і каналів зв'язку  

б) збереження механічних, функціональних параметрів фізичного 

зв'язку в комп'ютерній мережі  

в) інтерпретацію даних і підготовку їх для призначеного для 

користувача рівня  

г) доставку інформації від комп'ютера - відправника до комп'ютера  

одержувачу  

  

21. Транспортний протокол (TCP) забезпечує:  

а) прийом, передачу і видачу одного сеансу зв'язку  

б) розбиття файлів на IP-пакети в процесі передачі та збірку файлів у 

процесі отримання  

в) доставку інформації від комп'ютера відправника до комп'ютера  

одержувача  

г) прийом, передачу і видачу декількох сеансів зв'язку  

  

22. Сукупність комп'ютерів, з'єднаних каналами обміну 

інформацією і знаходяться в межах одного (або кількох) 

приміщень, будівлі, називається:  

а) глобальною комп'ютерною мережею  

б) локальною комп'ютерною мережею   

в) інформаційною системою з гіперпосиланням  

г) електронною поштою.  

  

23. Виберіть серед варіантів правильне твердження. 

Мережевий протокол – це:  

а) послідовна запис подій, що відбуваються в комп'ютерній мережі  

б) набір угод про взаємодії в комп'ютерній мережі   

в) правила інтерпретації даних, що передаються по мережі  

г) набір програм  

  

24. Для зберігання файлів, призначених для загального 

доступу користувачів мережі, використовується: а) хост-комп'ютер  

б) клієнт-сервер  

в) файл-сервер   



г) комутатор  

  

25. Задано адресу електронної пошти в мережі  

Інтернет: username@mtu-net.ua. Яке ім'я власника цієї 

електронної адреси? а) mtu  

б) net  

в) username   

г) mtu-net  

  

26. Поштова адреса містить:  

а) ім'я користувача і пароль  

б) ім'я сервера і пароль  

в) ім'я користувача, ім'я сервера, пароль  

г) ім'я користувача і ім'я сервера   

  

27. Яке з наведених тверджень про NAT справедливо?   

а) кожен комп'ютер внутрішньої мережі, який використовує NAT, 

повинен мати зареєстровану IP-адресу  

б) NAT сумісна з усіма додатками  

в) NAT несумісна з технологіями, шифр дані IP  

г) для відображення приватних внутрішніх IP-адрес на один або кілька 

публічних зовнішніх адрес в NAT використовується спеціальна 

таблиця   

  

28. Який базовий компонент мережевого обладнання 

підключається до комп'ютера?  

а) маршрутизатор  

б) кабель  

в) мережевий адаптер  

г) концентратор  

29. Який тип кабелю визначено специфікаціями мереж 10Base2?  

а) екранована вита пара - STP  

б) фольгована вита пара - FTP  

в) RG-58 — «тонкий Ethernet»   

г) RG-8 — «товстий Ethernet»  



  

30. З яким типом кабелю використовується роз'єм «RJ 45»?  

а) неекранована та екранована вита пара  

б) оптоволоконний кабель   

в) товстий коаксіальний кабель  

г) тонкий коаксіальний кабель  

  

31. Яке твердження про IP-адреси справедливо?  

а)  IP-адреса складається з двох октетів  

б) октет в IP-адресі складається з восьми бітів  

в) IP-адреси зазвичай записуються в шістнадцятковому форматі  

г) IP-адреса складається з трьох октетів  

  

32. Який пристрій використовується для з'єднання двох 

сегментів мережевих кабелів і регенерації сигналу, що передається 

для усунення ефекту загасання?  

а) циліндричний роз'єм  

б) комутаційна панель  

в) повторювач  

г) пасивний концентратор  

  

33. Що з наведеного є маскою підмережі за замовчуванням для 

мережі класу С?  

а) 255.255.255.255.  

б) 255.255.255.0.   

в) 255.255.0.0.  

г) 0.0.0.0.  

  

34. Адресу якого класу в методі класової адресації належить 

IP-адреса 190.23.201.6? а)  Клас А   

б)  Клас В  

в)  Клас С  

  м) Клас D  

  

35. Для чого призначена служба DHCP?  



а)  для відображення імен NetBIOS на IP-адреси  

б) для перетворення приватних IP-адрес в загальнодоступні адреси  

в) для відображення IP-адрес на МАС-адреси  

г) для автоматичного присвоєння IP-адрес клієнтським комп'ютерам  

  

36. Що з наведеного є визначальною, властивою тільки їм, 

характеристикою гіпертекстових файлів? а) вони розташовані на 

Web-сервері    

б) доступ до них можна отримати за допомогою адреси URL  

в) до їх складу не може входити вбудована графіка  

г) написані за допомогою коду HTML  

  

37. Який вид кабелю використовує технологія FDDI:  

а) коаксіальний  

б) вита пара  

в) оптоволоконний   

г) телефонний  

  

38. Який вид кабелю використовує технологія Ethernet:  

 а) коаксіальний  

 б) вита пара  

 в) оптоволоконний  

 г) телефонний   

  

39. З яких частин складається адреса електронної пошти:  

       а)  повної адреси – область, місто, вулиця, шифр будинку  

       б) з імені користувача, знаку @ та імені поштового сервера  

       в) з імені користувача та імені поштового сервера  

       г) з імені користувача та імені комп’ютера  

  

40. У вигляді яких об’єктів може бути інформація на 

вебсторінці:  

       а) лише у вигляді тексту  



      б)  у вигляді тексту, рисунків, картинок, відео та аудіфрагментів;   

      в)  тільки у вигляді посилань на інші джерела  

      г)  у вигляді тексту та посилань  

  

41. З яких частин складається адреса вебсервера:   

      а)  з імені сервера та імені користувача  

      б)  з імені комп’ютера та домена  

      в)  з домена, імені сервера та букв WWW  

      г) з імені сервера та імені комп’ютера   

42.Який протокол є базовим в Інтернеті:  

      а)  HTML  

      б) HTTP  

      в) TCP/IP  

      г) FDDI   

  

43. Виберіть серед варіантів правильне твердження. Браузери 

є:   

a) серверами Інтернету  

б) антивірусними програмами  

в) засобами перегляду вебсторінки   

г)  провайдерами Інтернету  

  

44. Якою буде адреса електронної пошти для абонента 

operator, підключеного провайдера citiline, що знаходиться в 

Україні – ua?  a) operator@citiline.ua   

б) ua@operator  

в) ua@operator.citiline  

г) ua.citiline @operator  

  

45. Який протокол використовують для передавання та 

пошуку інформації у WWW:  

а)  htl  

б) html  

в) http  

г) FTP  

  



46. Поняття обчислювальної мережі:  

а) сукупність комп'ютерів, об'єднаних лініями зв'язку   

б) сукупність комп'ютерів, зосереджених на території 1-3 км  

в) сукупність комп'ютерів, об'єднаних провідником «вита пара» для 

передачі даних на відстань 200 і більше метрів  

г) сукупність комп’ютерів, об'єднаних телефонною лінією зв’язку  

  

47. Канал зв’язку здійснює …  

а) ефективне перетворення виходу джерела в послідовність двійкових 

символів  

б) введення певної надлишковості в інформаційну двійкову 

послідовність  

в) перетворення даних на відповідні канали зв’язку  

г) передачу сигналу від передавача до приймача, максимально 

можливу швидкість передачі даних по лініях зв’язку.   

  

48.Які функції виконує службовий модуль-клієнт в обміні даними 

по мережі?  

а) виконує функції формування повідомлень-запитів до сервера та 

приймання результатів для всіх додатків  

б) розпізнає повідомлення-запити від виділеного комп'ютера в 

мережевій взаємодії  

в) передає байт за байтом, сформовані додатком повідомлення, 

комп'ютерусерверу  

г) приймає байти інформації від комп'ютера, підключеного за 

допомогою  

нуль-модемного кабелю  

  

49. Які функції виконує спеціалізована програма-сервер?  

а) розпізнає й перенаправляє запит до віддаленого комп’ютера  

б) постійно очікує отримання запитів на віддалений доступ до файлів, 

розташованих на диску цього комп'ютера  

в) звертається до локального файлу для передачі його по мережі за  

допомогою локальної ОС  

г) виконує функції перенаправлення (redirect) повідомлень-запитів до 

віддаленого комп’ютера  

  



50. Виберіть серед варіантів правильне твердження. У 

мережевій топології шина – це:  

а) комп’ютери підключені до сегментів кабелю, що виходить із однієї 

точки  

б) комп’ютери підключені до кабелю, замкнутого в кільце  

в) комп’ютери підключені до кабелю, що виходить із повторювача   

г) комп’ютери підключені уздовж одного кабелю.    

  

51. Який кабель використовується для підключення до 

концентратора, що має роз’єм RJ-45:  

а) товстий коаксіальний кабель  

б) тонкий коаксіальний кабель  

в) оптоволоконний кабель  

г) вита пара типу STP, UTP  

  

52. Вкажіть максимальну довжину сегмента мережі стандарту 

10Base-T: а) 120 метрів  

б) 185 метрів  

в) 100 метрів  

г) 300 метрів  

  
53. Що таке стек комунікаційних протоколів?  

а) набір програмних модулів, що реалізують протоколи конкретної 

фірми виробника  

б) ієрархічно організований набір протоколів, достатній для організації 

взаємодії вузлів у мережі  

в) набір технічних і програмних засобів, що реалізують взаємодію 

комп'ютерів у мережі  

г) програмні модулі, встановлені на одному комп'ютері, що працює в 

мережі Ethernet  

  

54. Найчастіше пам'ять служить причиною таких помилок:  

а) помилки  жорстких дисків (SATA / PATA)  

б) помилки USB-контролерів (для управління пристроями 

введеннявиведення)  

в) помилки парності (генеруються  системною платою)  



г) помилки типу general protection fault, викликані ушкодженням даних 

завантаженої програми в пам'ять, що призводить до її зупинки  

  

55. Виберіть серед варіантів правильне твердження: політика 

безпеки – це:  

а) сукупність засобів та методів впливу на автоматизовану систему 

обробки інформації з метою нанесення шкоди її безпеці  

б) захищеність від випадкового чи навмисного втручання в 

нормальний процес її функціонування  

в) сукупність програмних і технічних засобів, що створюються і 

підтримуються для забезпечення інформаційної безпеки 

автоматизованої системи обробки інформації  

г) сукупність норм, правил і практичних рекомендацій, що 

регламентують роботу засобів захисту автоматизованої системи 

обробки інформації від заданої множини загроз безпеки  

  

56. Виберіть серед варіантів правильне твердження: протокол 

DNS призначений для   

а) визначення IP-адреси по локальній мережі  

б) визначення доменного імені по MAC-адресі  

в) визначення доменного імені по IP-адресі  

г) автоматизації процесу конфігурування мережевих інтерфейсів  

  

57. Виберіть серед варіантів правильне твердження, 

криптографія – це:  

а) методи приховування інформації з метою захисту її від 

супротивника  

б) набір методів виконання шифрувальних креслень  

в) спосіб шифрування, при якому для  шифрування та дешифрування 

використовується один і той же ключ  

г) спосіб шифрування, в якому використовуються симетричні ключі  

58. Виберіть серед варіантів правильне твердження, 

симетрична криптосистема – це:  

а) спосіб шифрування, при якому для шифрування та дешифрування 

використовується один і той же ключ  



б) спосіб шифрування, при якому для шифрування та дешифрування 

використовуються різні ключі  

в) спосіб шифрування, в якому використовуються симетричні ключі  

г) спосіб приховування інформації з використанням симетричних 

ключів  

  

59. Виберіть серед варіантів правильне твердження. 

Електронний цифровий підпис:  

а) метод шифрування даних, побудований на алгоритмах перестановки 

та заміни  

б) змінний елемент шифру, який застосовується для шифрування  

конкретного повідомлення  

в) приєднане до тексту криптографічне перетворення, яке дозволяє при 

отриманні тексту іншим користувачем перевірити авторство і 

цілісність повідомлення  

г) перетворення інформації (відкритого тексту) в зашифроване  

повідомлення (шифртекст, криптограму) за допомогою визначених 

правил, що містяться в шифрі;  

  

60. Біометричні ознаки, які можуть бути використанні під час 

ідентифікації користувача, є   

а) узор райдужної оболонки і сітківки ока, відбитки пальців  

б) розміри обличчя   

в) геометрична форма руки  

г) форма обличчя  

  

 


