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1 Вступ

Ґрунтовна унiверситетська освiта передбачає всебiчний розвиток вихован-
цiв: освiченiсть, ерудованiсть та цiлiсне уявлення про навколишнiй свiт. Таке
уявлення включає в себе закони функцiонування свiту, причини формування
його саме таким, яким вiн став зараз, а також можливе майбутнє нашого свiту,
що є наслiдком сьогодення. Унiверсальнiсть сучасної науки, синергiя її галу-
зей, якi тривалий час розвивалися незалежно, необхiднiсть вiльно орiєнтувати-
ся у можливостях i небезпеках постiндустрiального соцiоекономiчного укладу
породжує запит на поєднання блокiв гуманiтарних i природничих дисциплiн в
освiтнiх програмах вищих навчальних закладiв.

Курс «Науковий образ свiту», що викладається авторами у Київському на-
цiональному унiверситетi iменi Тараса Шевченка для соцiогуманiтарних спецi-
альностей, дає огляд iсторiї природничих наук, їх роль у розвитку фiлософської
думки та основнi сучаснi положення. Ця збiрка тестових питань продовжує се-
рiю навчально-методичних матерiалiв, яка має за мету охопити основнi приро-
дничi науки, математику та iнформацiйнi технологiї, а крiм того описати головнi
наслiдки впливу розвитку науки i технiки на становлення сучасного суспiльства
i життя людини.

У подальших роздiлах зiбрано тестовi питання з загальних засад щодо поня-
ття науки, риси наукових знань, класифiкацiї наук, iсторiї становлення наукової
думки, математики та сучасних iнформацiйних технологiй. Зроблено акцент на
iсторiю розвитку цих дисциплiн та їх сучаснi положення. Не претендуючи на
детальне покриття тестами кожної галузi, пропонуються до розгляду основнi
вiхи iсторичного розвитку уявлень про навколишнiй свiт, iсторiю технiки та
розглянутi найважливiшi факти з бiографiй вiдомих вчених, що працювали в
цих галузях, базовi науковi поняття та найголовнiшi емпiричнi закони й напрям-
ки дослiджень, якi формуватимуть обличчя суспiльства у майбутньому. Кожне
запитання може мати одну чи кiлька правильних вiдповiдей.
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2 Загальнi запитання

Мiльйони рокiв еволюцiї життя створили людину, десятки тисяч рокiв роз-
витку культури створили людство, сотнi рокiв розвитку науки подарували люд-
ству владу над довколишнiм свiтом. Щосекунди стикаючись з її плодами, ми
часто навiть не задумуємося, наскiльки великим є значення науки у життi ко-
жного з нас. Ми бiльше не боїмося голоду, бо наука знає як отримати вiд землi
гарний врожай. Ми бiльше не боїмося зими, бо наука зiгрiває за необхiдностi на-
шi будинки. Ми бiльше не боїмося багатьох хвороб, бо наука навчилася боротися
з ними. Наука подарувала людинi крила i втiлила у реальнiсть її мрiї.

Наука стала добрим чарiвником, що запалив уночi вогонь i подолав жахи,
що мучили людство з часiв, коли наш давнiй предок вперше почав усвiдомлю-
вати себе. Для будь-якої людини з минулого сучасний свiт видався б утiленням
казки, в якiй збулося все, про що можна було лише мрiяти. Наука як чарiв-
ник дає багато, майже нiчого не вимагаючи натомiсть. Але шлях цього доброго
чарiвника до людей не був вистелений пелюстками троянд.

В iсторiї науки були як свiтлi, так i темнi сторiнки, а усвiдомлення нового
завжди давалося людству з великими потугами. Багато вчених були не меншими
героями, нiж вiдважнi першопрохiдцi. Вони кидали виклик суспiльству, пере-
творюючи зручну земну мiць у поодиноку планету помiж нескiнченого космосу,
рухаючи центр свiту з Землi на Сонце, порушуючи тисячорiчну впевненiсть у
особливому призначеннi людини, довiвши, що iншi тварини на Землi — нашi
близькi родичi. Наука пройшла величезний шлях вiд загальних мiркувань про
влаштування свiту до могутньої сили, що дозволяє не тiльки пiдкорити Землю,
а й вийти за її межi.

Платон i Аристотель, Ньютон i Галiлей, Менделєєв i Дарвiн, Ейнштейн i
Хокiнг, тисячi вiдомих i сотнi тисяч невiдомих героїв науки стали творцями
сучасного свiту навiть бiльшою мiрою, нiж великi iмператори i полководцi. Вони
не посували кордони держав, але повiльно, крок за кроком, вiдчиняли людям
шлях у майбутнє.

Перший роздiл даної книги присвячений найзагальнiшим поняттям науки,
її iсторiї вiд часiв античностi до сучасностi. Вiн дозволяє дiзнатися, що ж воно
таке, наука. Чим справжнє наукове знання вiдрiзняється вiд схожого псевдона-
укового. Подiбнi за формою, вони також вiдрiзняються по сутi, як бiлий гриб
i блiда поганка: однi ведуть до майбутнього, а iншi тягнуть назад, туди, де за
краєм свiту вода свiтового океану падала у порожнечу, а лiкування навiть про-
стих хвороб було справжньою лотереєю. Ви дiзнаєтеся про властивостi i якостi
науки, про те, якими бувають науки i чим вiдрiзняються, про шлях наукових
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знань вiд перших фiлософських думок Арiстотеля до становлення сучасної кар-
тини свiту. Ви зрозумiєте, чому для науки настiльки важливо право на помилку,
чому без помилок не може бути розвитку наукової думки.

Це перший, найзагальнiший роздiл книги, що вiдкриває вiкно у свiт наукових
знань: за ним, у наступних роздiлах, ви полетите у космос i заглянете усереди-
ну атома, вiдкриєте секрети будови Землi i дiзнаєтеся про теорiю походження
нашого Всесвiту, заглянете у можливе майбутнє. Але щоб пройти цей шлях,
спочатку треба зрозумiти науку в цiлому: що це таке, звiдки вона виникла, i як
з’явилося те, що ми називаємо науковим образом свiту.
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2.1 Якi з наведених визначень характеризують поняття "наука"?

А динамiчна система об’єктивно
iстинних галузевих знань

Б сукупнiсть взаємопов’язаних по-
глядiв та розумiнь людством пев-
них явищ

В особливий спосiб пiзнання свiту
Г припущення та здогади, висунутi

для пояснення тих чи iнших явищ

i закономiрностей

Д соцiальний iнститут (система
установ та органiзацiй)

Е сфера iнтелектуальної людської
дiяльностi, направлена на пошук
iстинних знань про навколишнiй
свiт та систематизацiю отриманої
iнформацiї

2.2 Пiд науковим образом свiту розумiють

А особливу систему свiтогляду та
свiтосприйняття конкретної лю-
дини або групи людей, набiр
культурних, духовних та мораль-
них цiнностей, що обумовлюють
поведiнку людини

Б оповiдь, що пояснює походжен-
ня певних речей чи явищ через
емоцiйно-чуттєвi образи

В сукупнiсть вiдомостей про взяє-
мозв’язок людини з дiйснiстю, з
природою, з суспiльством, iнши-

ми людьми та самою собою

Г уявлення про загальнi закономiр-
ностi Всесвiту

Д сукупнiсть уявлень людини про
властивостi й закономiрностi дiй-
сностi, побудованої в результатi
узагальнення й синтезу наукових
понять i принципiв

Е особливу форму систематизацiї
знань, отриманих у рiзних обла-
стях науки

2.3 Якого образу свiту не iснувало?

А релiгiйний

Б науковий

В фiлософський

Г мiфологiчний

2.4 Оберiть характерне для фiлософської картини свiту серед перелiченого.

А встановлення мiсця людини в свi-
тi

Б практичнi заняття наукою

В формування найзагальнiших ка-
тегорiй

Г практичнi заняття фiлософiєю
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2.5 Для релiгiйної картини свiту характерне:

А персонiфiкацiя стихiй
Б встановлення уявлень про приро-

дне i надприродне

В складна iєрархiчна структура

Г догматичнiсть

2.6 Оберiть характерне для наукової картини свiту серед перелiченого.

А практичнi заняття наукою
Б дисциплiнарнiсть
В формування найзагальнiших ка-

тегорiй

Г встановлення мiсця людини в свi-
тi

Д формування конкретних знань

2.7 Оберiть характернi риси науки серед перелiченого:

А емпiрична перевiрка
Б незалежнiсть вiд iдеологiї
В безумовна цiннiсть

Г естетичнiсть

Д моральнiсть

2.8 Оберiть коректнi твердження для рiвнiв свiтогляду:

А Буденний i теоретичний свiтогля-
ди не можуть бути поєднанi в
однiй людинi.

Б Теоретичний свiтогляд з’явився у
Новi часи.

В Рiзнi рiвнi свiтогляду включають
в себе як здоровий глузд так i на-

уковi гiпотези i теорiї.

Г Рiвень свiтогляду – це вiдображе-
ння способу сприйняття оточую-
чого.

Д Рiвень свiтогляду – це конкре-
тний об’єм знань про оточуючий
свiт.

2.9 Який iз наведених методiв не є загальнологiчним?

А вимiрювання

Б моделювання

В iндукцiя

Г аналогiя

Д абстрагування

Е iдеалiзацiя

2.10 Оберiть найточнiшу характеристику поняття “Свiтогляд”:
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А методологiя самонавчання та зна-
ння, що нею набуваються

Б спосiб опанування навколишньо-
го свiту на основi синтезу приро-
дничих та технiчних знань люд-
ства

В система уявлень про навколишнiй
свiт на основi синтезу гуманiтар-
них знань

Г побудова персонального уявлен-
ня про навколишнiй свiт на осно-
вi синтезу наукових знань (при-
родничi, технiчнi та гуманiтарнi)

2.11 Рiзниця мiж рiвнями i типами свiтогляду полягає у тому, що. . .

А . . . пiд типом свiтогляду розумi-
ється методологiчна база, а пiд
рiвнем – ступiнь її проробленостi
в конкретної особи.

Б . . . рiвнi свiтогляду характеризу-
ють ступiнь рефлексiї, а типи –

метод отримання знань.

В . . . рiвнi визначають його джере-
ло, а типи – конкретний базис
уявлень про оточуючий свiт та
способи його пiзнання.

Г . . . нi в чому. Це синонiми.

2.12 Що з перелiченого стосується фiлософського свiтогляду?

А використовує абстрактно-понятiйну
базу

Б виконує нормативно-регулятивну
функцiю

В догматичний

Г намагається об’єктивно характе-
ризувати дiйснiсть

Д реальнiсть та фантазiя нерозрi-
зненнi

2.13 Що з перелiченого стосується мiфологiчного свiтогляду?

А характерний для всiх часiв

Б панував у первiсному суспiльствi

В виконує нормативно-регулятивну
функцiю

Г догматичний

Д намагається об’єктивно характе-
ризувати дiйснiсть

Е реальнiсть та фантазiя нерозрi-
зненнi

2.14 Що з перелiченого стосується релiгйного свiтогляду?
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А виконує нормативно-регулятивну
функцiю

Б реальнiсть та фантазiя нерозрi-
зненнi

В догматичний

Г використовує абстрактно-понятiйну
базу

Д намагається об’єктивно характе-
ризувати дiйснiсть

2.15 Оберiть твердження, справедливi для поняття “картина свiту”:

А набiр уявлень про дiйснiсть

Б сукупнiсть представлень i знань
про свiт

В синонiм свiтогляду

Г те, що постає цiлiсним i вiдкри-
тим для осмислення

Д набiр методiв пiзнання дiйсностi
разом iз умiнням їх застосовува-
ти

2.16 Поняття «картина свiту» було введено

А Миколою Бердяєвим

Б Рудольфом Вебером

В Iммануїлом Кантом

Г Генрiхом Герцем

2.17

2.18 Що серед перелiченого не є логiчним критерiєм науковостi знання?

А самоузгодженiсть

Б спецiальнiсть

В незалежнiсть

Г повнота

2.19 Що є характерними рисами моделювання серед перелiчених?

А деталiзованiсть опису прототипу

Б встановлення меж застосовностi
моделi

В iгнорування деяких характери-
стик прототипу

Г фундаментальна загальнiсть
отриманих висновкiв

2.20 Що з перерахованого не є рисами наукових знань?
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А моральнiсть

Б фрагментарнiсть

В чуттєвiсть

Г iррацiональнiсть

Д особовiсть

Е унiверсальнiсть

2.21 Що з перерахованого є рисами наукових знань?

А емоцiйнiсть

Б критичнiсть

В моральнiсть

Г прогнозованiсть

Д рацiональнiсть

Е недетермiнованiсть

2.22 За яким критерiєм не класифiкують науки?

А за методом дослiдження

Б за об’єктом пiзнання

В за масштабом дослiдження

Г за результатом дослiдження

2.23 Якi з наведених наук є природничими?

А лiнгвiстика

Б економiка

В бiологiя

Г хiмiя

Д фiзика

Е кiбернетика

2.24 Чим емпiричнi науки вiдрiзняються вiд теоретичних?

А предметом дослiдження

Б методом дослiдження

В масштабом дослiдження

Г результатом дослiдження

2.25 Якi з перерахованих дисциплiн належать до соцiогумiнiтарних наук?

А фiлологiя

Б географiя

В геологiя

Г робототехнiка

Д соцiологiя

Е iсторiя

2.26 Якi з наведених дисциплiн вiдносяться до технiчних наук?
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А робототехнiка

Б кiбернетика

В психологiя

Г математика

Д полiтологiя

Е фiзика

2.27 Якi з наведених дисциплiн вiдносяться до фундаментальних наук?

А бiологiя

Б робототехнiка

В фiзика

Г математика

2.28 Якi науки не належать до природничих?

А робототехнiка

Б математика

В хiмiя

Г iнформатика

Д фiзика

Е бiологiя

2.29 Фундементальними називаються такi науки, що

А основанi на реальних екперимен-
тальних дослiдженнях.

Б орiєнтованi на практичне засто-
сування отриманих знань.

В пiзнають свiт безвiдносно до того,

наскiльки можливе практичне за-
стосування отриманих знань.

Г основанi на методах iдеалiзацiї та
переходу вiд абстракного до кон-
кретного.

2.30 Прикладними називаються такi науки, що

А основанi на методах iдеалiзацiї та
переходу вiд абстракного до кон-
кретного.

Б пiзнають свiт безвiдносно до того,
наскiльки можливе практичне за-

стосування отриманих знань.

В орiєнтованi на практичне засто-
сування отриманих знань.

Г основанi на реальних екперимен-
тальних дослiдженнях.

2.31 Якi з наведених дисциплiн вiдносяться до прикладних наук?

А математика

Б лiтакобудування

В хiмiя

Г геологiя
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2.32 Для експерименту як емпiричного методу науки є характерним

А активнiсть по вiдношенню до
об’єкту

Б всеохопнiсть постановки задачi

В пасивнiсть по вiдношенню до
об’єкту

Г iзоляцiя вiд побiчних чинникiв

2.33 Яким не може бути експеримент?

А комп’ютерним

Б кiлькiсним

В натурним

Г модельним

2.34 У структурi загальнонаукових методiв видiляють

А абстрактнi

Б структурнi

В емпiричнi та теоретичнi

Г практичнi

Д загальнологiчнi

Е компiлятивнi

2.35 Екзистенцiальними називають вислови, якi...

А ...були опублiкованi.

Б ...стосуються обговорення iснува-
ння деяких об’єктiв.

В ...виникають в фiлософських пра-
цях.

Г ...стверджують iснування об’єктiв
iз заданими властивостями.

2.36 Екзистинцiальний вислiв може бути:

А верифiкований

Б прийнятий на вiру

В фальсифiкований

Г вiдкинутий

2.37 Унiверсальний вислiв може бути:

А фальсифiкований

Б прийнятий на вiру

В верифiкований

Г вiдкинутий

2.38 Унiверсальними називають вислови, якi...
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А ...можуть бути застосованi у ба-
гатьох випадках.

Б ...характеризують весь клас
об’єктiв.

В ...характеризуються високою за-
гальнiстю.

Г ...мiстять лише унiверсальнi iмен-
ники.

2.39 Фундаментальнi науки займаються...

А пiзнанням базових законiв приро-
ди.

Б пошуком найбiльш важливих для
людства питань.

В дослiдженням реально iснуючих
речей.

Г отриманням практичної цiнностi.

2.40 Якi науки основанi на реальних експериментах?

А фундаментальнi

Б теоретичнi

В емпiричнi

Г прикладнi

2.41 Якi науки основанi на методах iдеалiзацiї, переходу вiд абстрактного до
конкретного?

А прикладнi

Б фундаментальнi

В емпiричнi

Г теоретичнi

2.42 Для спостереження як емпiричного методу науки є характерним

А активнiсть по вiдношенню до
об’єкту

Б аналогiя

В пасивнiсть по вiдношенню до
об’єкту

Г iнтерпретацiя

2.43 Якi науки не є псевдонауками?

А алхiмiя

Б хiмiя

В астрологiя

Г уфологiя

Д соцiонiка

Е хiромантiя

2.44 Чим наука вiдрiзняється вiд псевдонауки?
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А базується на на фактах та мето-
дах, що перевiряються i постiйно
розвиваються

Б використовує будь-якi методи та
факти

В заперечує будь-яку можливiсть
свого спростування

Г є фальсифiкованою, тобто iснує
принципова можливiсть її спра-
стування

2.45 Якi дисциплiни є псевдонауками?

А геометрiя

Б астрологiя

В гомеопатiя

Г астрономiя

Д нумерологiя

Е алхiмiя

2.46 Фальсифiковнiсть означає...

А ...наявнiсть процесу спростуван-
ня наукової теорiї.

Б ...можливiсть спростування нау-
кової теорiї.

В ...помилки, знайденi у конкретнiй
теорiї.

Г ...встановлений факт ненауково-
стi даної теорiї.

2.47 Критика критерiю верифiковностi полягає у тому, що...

А ...потребує надмiрних ресурсiв
для встановлення.

Б ...конфлiктує iз буденним досвi-
дом.

В ...пiдтверджуючi факти лише
збiльшують iмовiрнiсть iстинно-

стi.

Г ...протирiчить критерiю фальси-
фiковностi.

Д ...стверджує науковiсть лише то-
го, що емпiрично перевiряється.

2.48 Згiдно критерiю фальсифiковностi судження є науковим, якщо воно...

А ...не потребує математичного об-
ґрунтування.

Б ...одночасно є i верифiковним.

В ...дозволяє встановити свою ж хи-
бнiсть.

Г ...дозволяє сфальсифiкувати ви-
сновки з себе.

2.49 Згiдно критерiю верифiковностi судження не є науковим, якщо воно...
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А ...не зводиться до емпiричних да-
них.

Б ...потребує математичного об-

ґрунтування.

В ...не є очевидним.

Г ...вимагає нових експериментiв.

Поняття фальсифiковностi було введене

А Роджером Беконом

Б Бертраном Расселом

В Мiшелем Фуко

Г Карлом Поппером

2.50 Поняття верифiковностi було введене

А Карлом Поппером

Б Мiшелем Фуко

В Бертраном Расселом

Г Роджером Беконом

2.51 Формалiзацiя як теоретичний метод науки...

А ...спостерiгати явища природи.

Б ...формалiзувати результати екс-
перименту.

В ...дозволяє отримувати новi спiв-
вiдношення.

Г ...встановлює аксiоматику кон-
кретної галузi знання.

2.52 В яких країнах стародавнього свiту виникли першi науковi знання?

А Єгипет i Рим.

Б Грецiя i Вавилон.

В Грецiя i Рим.

Г Єгипет i Вавилон.

2.53 Яка з наук виникла першою в стародавньому Єгиптi та Вавилонi?

А математика

Б астрономiя

В фiзика

Г бiологiя

2.54 Яка з наук набула найбiльшого розвитку в стародавньому Вавилонi?

А бiологiя

Б хiмiя

В математика

Г фiзика

2.55 Де були винайденi арабськi цифри?
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А Китай

Б Аравiйський пiвострiв

В Давня Грецiя

Г Стародавня Iндiя

2.56 Чому антична наука не була наукою в сучасному розумiннi?

А не було достатньої кiлькостi нау-
кових знань

Б не було поняття натурного експе-

рименту

В не було розвинутої математики

Г не було поняття закону природи

2.57 Якої “наукової програми” не було в часи античностi?

А математична

Б програма Аристотеля

В атомiзм

Г фiзична

2.58 Чим на думку Арiстотеля є матерiя?

А iдеальною i незмiнною основою

Б змiнною основою всiх речей

В субстанцiєю, створеною приро-
дою

Г вигадкою матерiалiстiв

2.59 Який рух на думку Арiстотеля є природнiм?

А рiвномiрний рух

Б горизонтальний рух

В рiвномiрний прямолiнiйнiй рух

Г вертикальний рух вгору, або вниз

2.60 До якого перiоду вiдносять виникнення наукової думки в Стародавнiй
Грецiї?

А IV-III ст. до н. е.

Б VIII-VII ст. до н. е.

В VI-V ст. до н. е

Г VII-VI ст. до н. е.

2.61 Наставником якої видатної постатi був Арiстотель?

А Евклiда

Б Сократа

В Олександра Македонського

Г Юлiя Цезаря

2.62 Як Арiстотель пояснював поняття «рух»?
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А один з основних рушiїв перетво-
рення свiту

Б процес перемiщення мiж двома
точками

В загальне перетворення можливо-
го в дiйсне

Г спосiб опису свiту, що змiнюється

2.63 Хто з вчених стародавньої Грецiї будував вiйськовi машини для захисту
Сiракуз вiд Римлян?

А Евклiд

Б Архiмед

В Платон

Г Арiстотель

2.64 Ким була вперше запропонована iдея про будову будь-якої речовини iз
атомiв?

А Демокрiт

Б Пiфагор

В Аристотель

Г Платон

2.65 Яка концепцiя дала поштовх до виникнення давньогрецької атомiстики?

А про первiснi знання

Б про первiсну субстанцiю

В про первiсну матерiю

Г про первiсну iдею

2.66 З яким iз уявлень атомiстiв не погоджувався Арiстотель?

А Кiлькiсть атомiв з яких складає-
ться свiт нескiнченна.

Б Всi атоми однаковi.

В Атоми не змiнюються.

Г Все складається з матерiальної
субстанцiї (атома).

2.67 Яку основну iдею, що була вiдсутня у попереднiх концепцiях, запропону-
вали давньогрецькi атомiсти?

А ефiр

Б багатограннiсть всесвiту

В необоротнiсть часу

Г порожнiй простiр

2.68 Ким на думку Гераклiта був створений свiт?
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А богами

Б вченими

В людьми

Г Свiт завжди iснував i iснуватиме.

2.69 Про якi фiзичнi закони говорив Емпiдокл?

А закон руху тiл, та закон поглина-
ння свiтла

Б закон гравiтацiї, та закон поши-
рення свiтла

В закон притягання i вiдштовхува-
ння, та закон збереження

Г закон iнерцiї, та закон пружної
взаємодiї

2.70 Що давнi греки ставили на противагу Всесвiтньму Безладу - хаосу як
Всесвiтнiй Лад?

А математику
Б геометрiю

В ентропiю

2.71 В чому полягала основна iдея Iонiйської школи?

А духовна першооснова усiх речей
Б матерiальна першооснова усiх ре-

чей

В Рух є першоосновою свiту.

Г Свiт є незмiнним i нерухомим.

2.72 Як називались першi у свiтi навчально-науковi установи?

А академiя Платона i лiкей Аристо-
теля

Б академiя Арiстарха i лiкей Демо-
крiта

В академiя Аристотеля i лiкей Пла-
тона

Г академiя Емпiдокла i лiкей Пла-
тона

2.73 Що займало центральну роль у вченнi Пiфагорiйської школи?

А чотири стихiї

Б атом

В матерiальне начало

Г божественна роль чисел

2.74 Як називається створена Архiмедом модель Всесвiту?
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А Коло Всесвiту

Б Гелiоцентрична модель

В Модель Всесвiту

Г Астрономiчна сфера

2.75 Якi великi вiдкриття були зробленi у стародавнiй Iндiї?

А порцеляна

Б число нуль

В порох

Г барвники

2.76 Для чого в стародавньому Єгиптi був створений календар?

А визначення вiку людини

Б вивчення сонячних затемнень

В пошуку нових планет

Г визначення часу розливу Нiлу

2.77 Якi нематерiальнi явища Епiкур i Лукрецiй пояснюють iснуванням ато-
мiв?

А сили природи

Б iснування знань

В навколишнiй свiт

Г психiчнi i соцiальнi явища

2.78 Яку основну проблему вивчав Епiкур?

А iдеального свiту

Б основи свiту

В етики

Г атомiзму

2.79 Що Лукрецiй протиставляє створенню свiту за рахунок Божої волi?

А iдеальний свiт
Б перетворення матерiї, що не руй-

нується

В незмiнний свiт

Г чотири стихiї

2.80 Навколо чого в рамках пiроцентричної гiпотези обертаються об’єкти Со-
нячної системи?

А «проти-Землi»

Б центрального вогню

В Сонця

Г Землi

2.81 Навколо чого в рамках гелiоцентричної гiпотези Аристарха Самоського
обертаються об’єкти Сонячної системи?
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А Сонця

Б центрального вогню

В «проти-Землi»

Г Землi

2.82 “Науки”, якi розвивалися у середнi вiки, це

А астрономiя

Б натуральна магiя

В фiзика

Г хiмiя

Д алхiмiя

Е ятрохiмiя

2.83 Який з цих факторiв призвiв до збiльшення активностi розвитку науки
в середньовiчнiй Європi?

А розпад Римської iмперiї

Б Хрестовi походи

В захоплення Вiзантiї турками

Г велике переселення народiв

2.84 Якою мовою велось викладання i богослужiння в католицьких храмах в
часи середньовiччя?

А французькою

Б англiйською

В давньо грецькою

Г латинською

2.85 На яких двох iдеях базувались дослiдження Леонардо да Вiнчi в приро-
дознавствi?

А поєднання знань природознав-
ства i церкви

Б використання iдей Арiстотеля i
Архiмеда

В гарна теорiя i експеримент, що її
пiдтверджує

Г використання досвiду i математи-
чного аналiзу

2.86 Що призвело до ускладнення розшифровки наукових текстiв Леонардо
да Вiнчi?

А поганий почерк
Б одночасне написання тексту зви-

чайним i дзеркальним письмом

В заплутаний стиль написання

Г використання мало вiдомої мови
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2.87 На основi якого методу на думку Френсiса Бекона мала розвиватись на-
ука?

А метод iндукцiї

Б метод дедукцiї

В метод порiвняння

Г метод узагальнення

2.88 На якi двi групи подiляє усiх вчених свого часу Френсiс Бекон?

А фiзики i математики

Б науковцi i псевдонауковцi

В теоретики i практики

Г емпiрики i догматики

2.89 Що з цього не заважає пiзнанню на думку Френсiса Бекона?

А привиди ринку

Б привиди роду

В привиди цiлi

Г привиди печери

2.90 Що на думку Френсiса Бекона було основним в побудовi нової (не анти-
чної) науки?

А наукова думка

Б наукова теорiя

В науковий експеримент

Г науковий метод

2.91 На основi якого методу на думку Рене Декарта мала розвиватись наука?

А метод узагальнення

Б метод дедукцiї

В метод порiвняння

Г метод iндукцiї

2.92 Як називається книга Декарта, що базується на методi дедукцiї ?

А Принципи фiлософiї

Б Дiоптрика

В Геометрiя

Г Метеори

2.93 Яка форма навчання в Середнi вiки замiнила „диспут“?

А дiалог

Б лекцiя

В семiнар

Г колоквiум
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2.94 Що лежало в основi наукової революцiї Миколи Копернiка?

А геоцентрична модель

Б пероiди обертання небесних тiл

В форми орбiт небесних тiл

Г гелiоцентрична модель

2.95 Що не належить до 4х найбiльших винаходiв науки середньовiчного Ки-
таю?

А книгодрукування
Б порцеляна
В компас

Г порох

Д папiр

2.96 Що експериментально пiдтвердило кулястiсть Землi в кiнцi епохи сере-
дньовiччя?

А подорож Христофора Колумба в
Iндiю

Б кругосвiтня подорож Фернана
Магелана

В розрахунок вiдстанi вiд землi до
Сонця

Г подорож вiкiнгiв

2.97 Як називається книга в якiй Галiлео Галiлей порiвнює геоцентричнi i
гелiоцентричну системи свiту?

А Всесвiт

Б Дiалог

В Обертання

Г Монолог

2.98 Який навчальний заклад починає замiнювати унiверситети в добу про-
свiтництва?

А школа

Б академiя

В коледж

Г iнститут

2.99 Який тип поширення наукової iнформацiї виник в добу Просвiтництва?

А науковi газети

Б науковi записки

В науковi журнали

Г науковi книжки
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2.100 Яка з наведених праць стала ключовою в добу Просвiтництва?

А «Мiркування про метод» Рене
Декарта

Б «Бесiди та математичнi докази,
якi стосуються двох нових галу-
зей науки» Галiлео Галiлея

В «Математичнi принципи нату-
ральної фiлософiї» Iсаака Ньюто-
на

Г «Таємниця свiту» Йогана Кепле-
ра

2.101 Кому з видатних вчених належить цитата "Чим бiльше ми пiзнаємо
незмiннi закони природи, тим все бiльше неймовiрними стають для нас дива"?

А Дмитро Менделєєв

Б Чарльз Дарвiн

В Iсаак Ньютон

Г Альберт Ейнштейн

2.102 Якi з цих видатних вчених мають українське походження?

А Iван Пулюй

Б Андрiй Марков

В Джордж Гамов

Г Марiя Склодовська

Д Олександр Фрiдман

Е Костянтин Цiолковський

2.103 Хто перший iз вчених казав про хаотичний рух складових матерiї?

А Архiмед

Б Лукрецiй

В Арiстотель

Г Гераклiт

2.104 Хто вважається батьком синергетики?

А Iлля Пригожин

Б Нiльс Бор

В Герман Хакен

Г Альберт Ейнштейн

2.105 У сучаснiй науково обгрунтованiй концепцiї системної органiзацiї мате-
рiї не видiляють такий структурний рiвень:

А наносвiт

Б мегасвiт

В мiкросвiт

Г макросвiт

2.106 Вивченням яких процесiв не займається синергетика?
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А загальнi суттєвi характеристики i
фундаментальнi принципи реаль-
ностi i пiзнання

Б процеси в нелiнiйних дисипатив-

них системах

В процеси самоорганiзацiї

Г нерiвноважна термодинамiка

2.107 Якi види енергiї називають альтернативними?

А атомна енергiя

Б енергiя вiтру

В кiнетична енергiя

Г енергiя вогню

Д потенцiальна енергiя

Е сонячна енергiя
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3 Формальнi науки

Математика, наука про числа та спiввiдношення мiж абстрактними величи-
нами, вiддавна зачаровувала та бентежила розум своєю довершенiстю i загадко-
вим зв’язком iз найбуденнiшими проблемами. Як мистецтво жерцiв давнiх богiв
i мова жителiв Олiмпу та небесних сфер, вона столiттями не поспiшала вiдкри-
вати свої закони, залишала нерозв’язаними задачi вiд предкiв до нащадкiв як у
часи мислителiв Античностi, так i у днi функцiонування потужних електронних
обчислювальних машин.

Як оцiнити вплив математики на суспiльство? Починаючись iз складання
календаря давнiх єгиптян, вона стала грою розуму для грекiв, повернулася до
практичних задач торгiвлi та астрономiї у мислителiв Сходу в Середнi вiки, щоб
знову стати красивою iграшкою у Новий час, поки Ньютон i Лейбнiц навпома-
цки спiввiдносили нескiнченно малi величини iз власними спостереженнями за
Природою.

На початок XX сторiччя дерево науки виросло настiльки, що годi й дивува-
тись перевiдкриттю Гейзенбергом матричної алгебри для використання у кван-
товiй механiцi. Мова абстрактної логiки мiцно увiйшла у фiлософiю в працях
Людвiга Вiтгенштейна та Ноама Хомськi, повернулася вiд них назад розвиненi-
шою в застосуваннях до задач лiнгвiстики, комп’ютерних наук i навiть перед-
бачення погоди.

Навiть сьогоднi ми не знаємо, як краще вивчати математику. Людство експе-
риментує тривалий час, коливаючись мiж наочними побудовами i максимально
абстрактними пiдходами Колмогорова i Бурбакi. Але немає сумнiву, що мате-
матика є одним з найпотужнiших двигунiв розвитку цивiлiзацiї, надаючи нам
мову як для власних iгор так бесiди з Природою. Вона не тiльки стала однiєю
з наук, а i тiєю мовою, на якiй говорить наука. Жодну сучасну науку не можна
уявити без потужного математичного апарату, жодна наука не перетворилася
б у потужний двигун прогресу без використання математики для опису своїх
законiв.

В даному роздiлi книги зiбрано загальнi питання з математики, економiки
та теорiї iгор. Отже, ви ще на крок наблизитеся до мови науки та елементiв
абстрактного мислення.
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3.1 Основним заняттям математичних наук є:

А дослiдження математичних пере-
творень

Б розробка теоретичного апарату
для фундаментальних i прикла-
дних наук

В робота з числами

Г робота iз законами логiки та вста-
новлення спiввiдношень мiж аб-
страктними групами

3.2 Хто iз вчених стародавньої Грецiї запропонував принципи геометрiї, якими
найбiльше користуються в сучаснiй класичнiй фiзицi?

А Архiмед

Б Платон

В Евклiд

Г Демосфен

3.3 Яке важливе вiдкриття зробив Демокрiт в математицi?

А спiввiдношення мiж площами фi-
гур

Б спiввiдношення мiж перерiзами
фiгур

В спiввiдношення мiж сторонами
фiгур

Г спiввiдношення мiж об’ємами фi-
гур

3.4 За Арiстотелем, предметом арифметики були

А дискретнi величини

Б навiгацiя

В арифметичнi операцiї

Г числа

Д торгiвля

Е будiвництво

3.5 За Арiстотелем, предметом геометрiї були

А арифметичнi операцiї

Б будiвництво

В торгiвля

Г неперервнi величини

Д навiгацiя

Е числа

3.6 Хто з вчених середньовiчного Cходу дав назву роздiлу математики „Алге-
бра“?
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А Ананiя Ширакацi

Б Муса аль-Хорезмi

В Альхазен

Г Ахмад аль-Бiрунi

3.7 Хто з вчених створив першу математичну школу в середньовiчнiй Вiрме-
нiї?

А Ахмад аль-Бiрунi

Б Ананiя Ширакацi

В Альхазен

Г Муса аль-Хорезмi

3.8 Що було рушiйною силою розвитку математики на середньовiчному Сходi?

А розвиток торгiвлi

Б астрономiчнi дослiдження

В розвиток будiвництва

Г необхiднiсть у теоретичних зван-
нях

3.9 Кому були адресованi слова Людовика XIV «Твоя робота коштувала менi
помiтної частини володiнь!»?

А Iсааку Ньютону за його роль у до-
говорi мiж Францiєю i Англiєю за
подiл iспанської спадщини

Б Нiколя Демаре за податковi за-
кони пiд час Вiйни за iспанську
спадщину

В герцогу Мальборо за його пере-
могу в битвi пiд Гохштедтом

Г Жану Пiкару за точний вимiр
вiдстанi вiд Парижу до узбереж-
жя

3.10 Комплекснi числа можна представити у виглядi:

А вектору
Б вiдрiзку
В дробу

Г прямої

Д таблицi

3.11 Що таке гугол?

А число, що в десятковiй системi
позначається одиницею зi ста ну-
лями

Б захиснi окуляри

В всесвiтньвiдома пошукова систе-
ма

Г операцiйна система для ЕОМ
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3.12 Що таке фрактал?

А проекцiя тривимiрної фiгури на
площину

Б загальна назва природних
об’єктiв, якi мають подiбну мiж
собою форму

В складена геометрична фiгура,
яка складається iз менших

Г система, що має властивiсть са-
моподоби

3.13 Числами-близнюками називають тi числа, якi...

А ...є простими iз рiзницею 2 мiж
собою.

Б ...мають однаковий набiр простих
дiльникiв.

В ...мають обернений порядок
цифр.

Г ...є простими iз оберненим поряд-
ком цифр.

3.14 Iррацiональним називають число, яке...

А ...є коренем з рацiонального чи-
сла.

Б ...має нескiнченну довжину в де-
сятковому записi.

В ...обов’язково має сусiднiми два
цiлих числа.

Г ...не може бути представлене у
виглядi дробу з цiлими чисельни-
ком i знаменником.

3.15 Назва натуральних чисел N походить вiд латинського слова, яке у пере-
кладi означає

А справжнiй

Б дiйсний

В природний

Г натурний

3.16 Позначення рацiональних чисел Q походить вiд iталiйського слова, яке у
перекладi означає

А частка

Б двi частини

В нижнiй

Г дрiб

3.17 Позначення цiлих чисел Z походить вiд нiмецького слова, яке у перекладi
означає
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А рахування

Б порядок

В цiлий

Г числа

3.18 Простими числами називають тi, якi...

А ...складаються з однакових цифр.
Б ...не мають дiльникiв окрiм себе

та одиницi.

В ...менше 10.

Г ...не мають дiльникiв взагалi.

3.19 Рiвновага Неша — це стан, у якому

А гравцi не можуть покращити ви-
грашi будь-якими дiями

Б згода мiж гравцями, за якої їх дiї
не призводять до зменшення ви-
грашiв

В сукупний виграш гравцiв пере-
стає залежати вiд їх дiй

Г гравцi не можуть покращити вла-
снi виграшi виключно своїми дiя-
ми

3.20 Оберiть коректнi твердження:

А За означенням, в знаменнику ра-
цiонального числа стоїть цiле.

Б Кiлькiсть цiлих чисел вдвiчi бiль-
ша за кiлькiсть натуральних.

В Комплекснi числа включають в
себе iррацiональнi.

Г Слiд уникати уявних чисел у роз-
рахунках.

Д Мiж будь якою парою рацiональ-
них чисел можна знайти iррацiо-
нальне.

Е Рiвняння 𝑥+5 = 2 має розв’язком
натуральне число.

3.21 Термiни “квадрат” i “куб числа” походять зi спадку

А атомiстiв

Б сократикiв

В пiфагорейцiв

Г картезiанцiв

3.22 У чому полягає принципова рiзниця мiж римськими i сучасними деся-
тковими числами?
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А позицiйнiсть сучасної системи чи-
слення

Б використання лiтер замiсть цифр

В рiзний напрямок запису цифр у
числi

Г довжина запису чисел

3.23 Англiйське слово «odd» можепе рекладатись не лише як «непарний» у
математичному розумiннi, але й як «ексцентричнй» або «дивний». Хто є автором
побутового значення?

А Уiльям Шекспiр

Б Iсаак Ньютон

В Лорд Байрон

Г Олiвер Кромвель

3.24 Пiд грою в математицi розумiють

А набiр правил взаємодiї мiж особа-
ми, якi мають назву гравцiв

Б модель конфлiктної ситуацiї iз
визначеними правилами та уча-
сниками

В будь-яку гру в побутовому розу-
мiннi

Г сукупнiсть математичних зако-
нiв, якi керують поведiнкою осiб

3.25 Засновниками теорiї iгор вважають

А Алана Тьюринга i Карла Поппе-
ра

Б Давiда Гiльберта i Джона Кейнса

В Курта Геделя i Вiльфредо Парето

Г Джона фон Неймана i Оскара
Моргенштерна

3.26 Оригiнальне формулювання задачi Фiбоначчi народилося у задачi про...

А ...розмноження кролiв.

Б ...продаж килимiв.

В ...будiвництво мiста.

Г ...вирощування яблук.

3.27 Послiдовнiсть Фiбоначчi утворена числами...

А ...кожне наступне з яких дорiв-
нює добутку двох попереднiх.

Б ...кожне наступне з яких дорiв-

нює сумi двох попереднiх.

В ...кожне наступне з яких дорiв-
нює рiзницi двох попереднiх.

3.28 Що з перерахованого вiдтворює числа Фiбоначчi у природi?
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А iриси, лiлiї, астри
Б кiлькiсть гiлок на певному рiвнi

розгалуження

В природне розростання лiсiв

Г розведення домашньої худоби

3.29 Яка iз перерахованих задач вважається першою великою теоремою, до-
ведення якої зроблене за допомогою комп’ютера?

А теорема Ферма

Б гiпотеза Рiмана

В гiпотеза Пуанкаре

Г теорема про зафарбовування мап

3.30 Яка з iдей дозволила Джону Уолiсу запропонувати просту iдею для сприйня-
ття вiд’ємних чисел?

А розробка кватернiонного числен-
ня

Б використання операцiї квадрату
числа для переведення вiд’ємної
величини у додатню

В замiна концепцiї кiлькостi конце-
пцiєю позицiї на числовiй осi

Г множиннiсть значень коренiв з
невiд’ємних чисел

3.31 Яка з перерахованих кривих за думкою Роберта Гука є iдеальною фор-
мою для арок через високу стiйкiсть навiть за вiдсутностi цементу мiж цегли-
нами?

А парабола

Б частина циклоїди

В частина елiпсу

Г ланцюгова лiнiя

3.32 Яка з перерахованих поверхонь може бути побудована виключно з пря-
мих лiнiй?

А пляшка Клейна

Б додекаедр

В параболоїд

Г гiперболоїд

3.33 Усi кривi другого порядку (якi також виникають у небеснiй механiцi)
можуть бути отриманi як сiчнi

А узагальненого цилiндру

Б гiперкубу

В тору

Г конусу
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3.34 Як називається поверхня лише з однiєю стороною i лише одним краєм?

А фрактал

Б петля гiстерезису

В стрiчка Мебiуса

Г парабола

3.35 Який роздiл оптики базується на принципах евклiдового простору?

А оптика природних явищ

Б геометрична оптика

В оптика анiзотропних середовищ

Г хвильова оптика

3.36 Що означає термiн «геодезична лiнiя» в евклiдовому просторi?

А пряма лiнiя, що проведена через
двi точки

Б пряма лiнiя яка перетинає двi
площини

В основна пряма лiнiя простору

Г пряма лiнiя з найменшою довжи-
ною

3.37 Що є найпростiшим об’єктом в евклiдовому просторi?

А вiдрiзок

Б площина

В точка

Г пряма

3.38 Що постулював Евклiд щодо нескiнченого простору?

А Пряма складається iз нескiнчен-
ної кiлькостi точок.

Б Через одну точку можна про-
вести нескiнченну кiлькiсть пря-
мих.

В Нескiнченну пряму можна непе-
рервно продовжувати по прямiй.

Г Перетином двох прямих є площи-
на.

3.39 У дилемi в’язнiв

А рiвновага Неша є Парето-
оптимальною

Б спiвробiтництво мiж в’язнями не-
вигiдне

В оптимальною стратегiєю є гра
проти другого в’язня

Г спроба максимiзацiї власного ви-
грашу призводить до програшу
обох
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3.40 Закон Бенфорда стверджує, що iмвiрнiсть появи цифри 𝑝 на початку
числа рiвна lg(𝑝+ 1)− lg 𝑝. Вiн застосовний для

А виграшних номерiв лотереї

Б площ водних басейнiв

В розподiлу населення по мiстам
країни

Г кiлькостi учнiв у класi

3.41 Чи правда, що 𝑒𝜋
√
163 є цiлим числом?

А Так, це число закiнчується на 0.

Б Нi, воно на 0,5 менше за найближ-
че цiле.

В Так, це число закiнчується на ци-
фру 4.

Г Рiзниця мiж 𝑒𝜋
√
163 i найближчим

цiлим складає одну трильойнну.

3.42 Метод «простаферезис» (грец. 𝜋𝜌𝑜𝜎𝜃𝛼𝜑𝛼𝜄𝜌𝜖𝜎𝜄𝜍) використовувася на сти-
ку 16 i 17 сторiч для множення чисел за допомогою тригонометричних таблиць
i надихнув

А Леонарда Ейлера на вiдкриття у
областi теорiї чисел

Б Карла Гауса на доведення
Theorema Egregium

В Жана Д’аламбера на методику
формулювання задач у термiнах
диференцiйних рiвнянь

Г Миколу Лобачевського на роз-
робку неевклiдової геометрiї

Д Джона Непера на вiдкриття лога-
рифму

Е Жозефа Лагранжа на розробку
варiацiйного числення

3.43 Наскiльки великим має бути означення числа 1 у пiдходi Бурбакi за оцiн-
кою А. Р. Д. Матiаса?

А 25 символiв та 13 зв’язкiв мiж ни-
ми

Б один символ

В текст з 18 слiв французькою мо-
вою

Г 4,5 трлн символiв та 1,2 трлн
зв’язкiв мiж ними

3.44 Пiд Парето-оптимумом розумiють
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А сукупний виграш гравцiв досягає
максимуму

Б 80% виграшу забезпечується 20%
дiй

В стан системи, в якому покраще-

ння одного виграшу досягається
погiршенням iнших

Г покращення виграшу одного
гравця не залежить вiд виграшiв
iнших

3.45 Що є прикладом зсуву рiвноваги Неша до Парето-оптимальностi

А екологiчна полiтика
Б концепцiя невидимої руки ринку
В антимонопольна регуляцiя

Г “дилема в’язнiв”

Д планова економiка

3.46 Що за думкою Меланi Бейлi означає глава «Божевiльне чаювання» (A
Mad Tea Party) з книги Льюiса Керола «Алiса у країнi див»?

А сатира автора на кватернiонну
теорiю Гамiльтона

Б рефлексiя на тему власних мате-
матичних праць автора

В висмiювання Бостонського чаю-

вання як економiчних вiдносин
мiж Великобританiєю та її коло-
нiями

Г пародiя на засiдання Королiв-
ського математичного клубу
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4 Iнформацiйний свiт

Тисячi рокiв життя людини на Землi залишалось незмiнним у цiлому. Бронза
змiнювалась на залiзо, фараони— на королiв, папiрус — на паперову книгу, але
все це мало стосувалося звичайної людини. Промислова революцiя пришвидши-
ла темп розвитку людства, але по-справжньому новим свiт став лише зараз, у
епоху, коли первiсною стала не матерiальна компонента нашого свiту, а iнфор-
мацiйна. В епоху iнформацiйного свiту, свiт навколо нас разюче вiдрiзняється
вiд усього, що коли-небудь було на Землi. Людина з часiв античностi звично себе
б вiдчувала й у Середньовiччi, але сучасний свiт видався б їй якоюсь чарiвною
казкою. Вiдстанi втратили своє значення: люди живуть на одному континентi,
працюють на iншому й спiлкуються iз своїми родинами на третьому. Темп жит-
тя пришвидшився у тисячi разiв. Що б не сталося у найвiддаленiшому закутку
планети, вже через кiлька хвилин про це будуть знати по всiй земнiй кулi. Не
гармати й гвинтiвки перемагають у вiйнах, а знання й iнформацiя.

Iнформацiя володiє усiм сучасним свiтом й лиш той, хто розумiє її глибинний
змiст, може спокiйно дивитись у майбутнє iз розумiнням, якi проблеми постають
перед iнформацiйним свiтом й до чого треба бути готовим. Проблеми, якi люд-
ство не могло вирiшити тисячi рокiв, сучаснi машини розв’язують за секунди.
Програми штучного iнтелекту створюють лiки, пишуть музику, роблять зобра-
ження, майже невiдрiзненнi вiд реальностi. Мiрiади дрiбних машин, з’єднаних у
єдину мережу, обплутали планету велетенським павутинням й люди часто й не
усвiдомлюють, як глибоко всi ми заплутанi у цьому павутиннi. Багатство людей
вже у злитках золота, а у чергуваннi одиниць i нулiв, записаних на магнiтнi або
твердотiльнi носiї. Щоб заробити мiльярди, вже не потрiбнi нафта або газ, за-
води чи фабрики, не потрiбнi великi земельнi дiлянки, а досить лише подумати
й створити зi своєї думки продукт.

Думка стала матерiальною в iнформацiйному свiтi. Але при цьому нова ера
принесла не лише новi можливостi, а й новi проблеми. Цифра полегшила життя
людини, але й людина стала залежною вiд цифри— окрiм звичайних вiрусiв
з’явились електроннi, окрiм звичайного забруднення з’явилося iнформацiйне
смiття, цифровий слiд вiд кожної людини дозволяє вiдстежити все його жи-
ття, а грабiжникам бiльше не треба вриватися у банки з гвинтiвкою, досить
комп’ютера iз виходом у свiтову мережу. . . Iсторiя виникнення i розвитку ци-
фрового свiту, його творцi та нинiшнiй стан, його проблеми та перспективи, а
також багато-багато iншого — все це коло питань, якi розглядаються у цьому
роздiлi. I лише розумiння вiдповiдей дозволяє сучаснiй людинi усвiдомити змi-
ни, якi вiдбуваються iз свiтом.
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4.1 Що не є визначенням iнформацiйного суспiльства?

А суспiльство, в якому бiльшiсть
працюючих зайнято виробни-
цтвом, зберiганням, переробкою
i реалiзацiєю iнформацiї.

Б iсторична фаза еволюцiйного роз-
витку цивiлiзацiї, в якiй iнформа-
цiя i знання продукуються в єди-

ному iнформацiйному просторi

В теоретична основа постiндустрi-
ального суспiльства

Г стадiя iсторичного розвитку люд-
ства, якiй властиве домiнування
промислового виробництва над
аграрним

4.2 Що з перерахованого вiдноситься до негативних наслiдкiв iнформацiйної
революцiї?

А iнформацiйне преревантаження
людей

Б втрата приватної iнформацiї
В iнформацiйне забруднення

Г iнформацiйний тероризм

Д збiльшення iнформативностi на-
селення

4.3 Що з наведеного є негативними наслiдками кiбернетичної революцiї на
суспiльство?

А техногеннi аварiї

Б полегшення умов працi людини

В пiдвищення комфорту життя

Г шкiдливi випромiнювання

4.4 Хто автор лiчильної машини 1642 р., обчислювального пристрою, що спро-
щував математичнi розрахунки?

А Роберт Гук

Б Блез Паскаль

В Рене Декарт

Г Iсаак Ньютон

4.5 Що стало на завадi широкому розповсюдженню арифмометра Паскаля?

А використання ним десяткової си-
стеми числення

Б вiдсутнiсть якiсних матерiалiв

для виробництва

В частi помилки в роботi

Г мала швидкодiя

4.6 Хто винайшов першу аналiтичну обчислювальну машину в 1834 р.?
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А Алан Тюрiнг

Б Конрад Цузе

В Чарльз Беббiдж

Г Вiктор Глушков

4.7 Хто у 1876 р. запатентував винахiд телефонного апарату?

А Мартiн Купер

Б Чарльз Пейдж

В Томас Уотсон

Г Александер Грехем Белл

4.8 На чию честь названо архiтектуру електронних обчислювальних машин,
основною вiдмiннiстю якої вiд iнших подiбних є спiльне зберiгання даних та
машинних команд в комiрках однiєї й тiєї ж пам’ятi, що унеможливлює їх роз-
рiзнення за способом представлення або кодування?

А Конрада Цузе

Б Джона фон Неймана

В Чарльза Беббiджа

Г Алана Тьюринга

4.9 Архiтектура фон Неймана для цифрового пристрою має на увазi

А збереження даних на зовнiшнi но-
сiї

Б послiдовне виконання операцiй
програма

В спiльне збереження програм i да-
них в пам’ятi

Г моделювання пристрою як апара-
ту зi стрiчкою iз даними

4.10 Який всесвiтньовiдомий термiн запропонований чеським письменником
Карелом Чапеком у 1921 р. i означає "тяжка робота"?

А комп’ютер

Б iнтернет

В робот

Г телефон

4.11 Перша вiтчизняна електронно-обчислювальна машина була створена у

А Києвi

Б Санкт-Петербурзi (Ленiнградi)

В Львовi

Г Москвi

4.12 Хто у 1941 р. побудував перший програмно контрольований комп’ютер?
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А Конрад Цузе

Б Чарльз Беббiдж

В Алан Тьюринг

Г Джон фон Нейман

4.13 На чому базувалася робота другого поколiння електронно обчислюваль-
них машин?

А вакуумних електронних лампах

Б великих iнтегральних схемах

В iнтегральних схемах

Г транзисторах

4.14 Яка наука вивчає загальнi принципи управлiння в рiзних системах: те-
хнiчних, бiологiчних, соцiальних тощо?

А автоматика

Б кiбернетика

В iнформатика

Г мехатронiка

4.15 Хто у 1948 р. ввiв термiн „кiбернетика“?

А Вiктор Глушков

Б Клод Шеннон

В Джон фон Нейман

Г Норберт Вiнер

4.16 Хто з наведених вчених-винахiдникiв не має вiдношення до винайдення
радiо?

А Нiкола Тесла

Б Олександр Попов

В Генрiх Герц

Г Гульєльмо Марконi

4.17 Яку професiю започаткувала Ада Лавлейс, єдина законно народжена
донька поета Джорджа Байрона?

А iнженер

Б друкар

В телефонiст

Г програмiст

4.18 Коли був створений перший робот, який здатний самостiйно функцiону-
вати та аналiзувати власнi дiї?
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А 1984 р.

Б 1949 р.

В 1889 р.

Г 1969 р.

4.19 Хто у 1973 р. здiйснив перший в iсторiї дзвiнок по стiльниковому теле-
фону?

А Рей Томлiнсон

Б Александер Грем Белл

В Мартiн Купер

Г Джоель Енгель

4.20 Хто став засновником всесвiтньо вiдомої соцiальної мережi FaceBook?

А Стiв Джобс

Б Марк Цукерберг

В Бiл Гейтс

Г Iлон Маск

4.21 Аналоговi данi характеризуються:

А повiльнiстю обробки
Б можливiстю малих спотворень

без суттєвої змiни значення

В неперервним дiапазоном значень

Г точнiстю вiдтворення

4.22 Дискретнi данi характеризуються:

А неминучiстю спотворень при пе-
редачi

Б обмеженим набором значень

В повiльнiстю обробки

Г можливiстю малих спотворень
без суттєвої змiни значення

4.23 Чому жорсткi диски називають вiнчестерами?

А маркування 30/30 першого жорс-
ткого диску як повнiстю скомпо-
нованого приладу

Б за назвою iнституту, де було роз-
роблено першi моделi

В це кодове слово, яке використову-
валося для секретностi вiд шпи-
гунiв

Г за прiзвищем винахiдника

4.24 Яка властивiсть стандартiв дозволяє придбати сучасну швидку USB-
флешку i бути впевненим, що на старенькому ноутбуцi вашої бабусi вона про-
читається без проблем незалежно вiд виробника флешки та ноутбука?
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А змова розробникiв стандартiв та
виробникiв технiки

Б зворотня сумiснiсть стандарту
USB

В державна сертифiкацiя носiїв iн-
формацiї

Г вiдкритiсть специфiкацiй USB-
iнтерфейсiв

4.25 Iнформацiя на магнiтних дисках записується

А по блокам шахiвницею

Б в спецiальних магнiтних вiкнах

В в iндексних отворах

Г по концентричним дорiжкам i се-
кторам

4.26 Iнтернетом називається

А найпопулярнiший протокол ка-
бельних комп’ютерних мереж, що
працює на фiзичному та каналь-
ному рiвнi мережевої моделi Open
Systems Interconnection

Б пристрiй зв’язку для перетворе-
ння сигналу за допомогою про-
цесiв модуляцiї та протилежно-
му йому демодуляцiї, що дозво-
ляє комп’ютеру передавати данi

по телефоннiй лiнiї

В сервiс, що дозволяє комп’ютеру
використовуючи модем та теле-
фонну мережу загального кори-
стування пiдключатися до iншого
комп’ютера для iнiцiалiзацiї сеан-
су передавання даних

Г всесвiтня система об’єднаних
комп’ютерних мереж для зберi-
гання та передавання iнформацiї

4.27 Якi два дослiдника заклали принципи роботи мереж передачi даних iз
пересилкою пакетiв, якi й зараз лежать в основi мережi Iнтернет?

А Вiнтон Серф

Б Роберт Кан

В Лiнус Торвальдс

Г Кен Томпсон

4.28 Якi принципи лежать в основi вiдмовостiйкостi мережi Iнтернет?

А Передача даних вiдбувається не-
великими порцiями – пакетами,
кожен iз яких доставляється не-
залежно i своїм шляхом.

Б Втрата зв’язностi у певнiй областi
мережi призводить до того, що
пакети будуть слiдувати альтер-
нативними шляхами.
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В Магiстральнi провайдери ма-
ють над-надiйнi резервованi
з’єднання, що пiдтримуються на
державному рiвнi.

Г У мережу надсилається декiлька
копiй одного пакета для пiдвище-
ння ймовiрностi його успiшної до-
ставки.

4.29 Що з перерахованого не є носiєм iнформацiї?

А флеш пам’ять
Б диск
В Все з неведеного є носiями iнфор-

мацiї.

Г книга

Д дискета

Е перфокарта

4.30 Якi iз наведених ОС можна вважати вiдкритими системами?

А Платформа Android

Б Microsoft Windows

В Apple iOS

Г ОС на основi ядра Linux

4.31 Вкажiть визначальнi властивостi вiдкритих систем в iнформацiйних те-
хнологiях.

А мають вiдкритi вихiднi коди

Б дозволяють будь-кому вивчати
та змiнювати внутрiшнi елементи
системи

В забезпечують розширюванiсть,

масштабованiсть та сумiснiсть
програмних та апаратних проду-
ктiв

Г реалiзують ряд вiдкритих специ-
фiкацiй iнтерфейсiв, сервiсiв та
форматiв даних

4.32 Що стало причиною для формування розкладки клавiатури QWERTY?

А краще запам’яюовування розмi-
щення лiтер

Б лiцензiйнi угоди

В вимога збiльшення швидкостi
друку

Г вимога зменшення швидкостi
друку

4.33 Що таке CAPTCHA?
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А товарний знак технологiй розпi-
знавання тексту

Б текстове представлення тесту
Тьюринга

В обернений тест Тьюринга

Г тест Тьюринга для користувачiв
програмного забезпечення

4.34 Що з перерахованого є бiометричним замком для блокування мобiльних
пристроїв?

А PIN-код

Б патерн

В вiдбиток пальця

Г пароль

4.35 VPN (Virtual Private Network) дозволяє приховувати данi в першу чергу
вiд

А власника веб-сайту, до якого
звертаємось

Б власника комп’ютера

В iнших користувачiв комп’ютера

Г провайдера

4.36 Скiльки бiт у одному байтi?

А 10

Б 1

В 8

Г 12

4.37 Як виглядає десяткове число „4“ у двiйковiй системi числення?

А 101

Б 100

В 11

Г 010

4.38 Що зображено на логотипi браузера Mozilla Firefox?

А руда лисиця

Б червона панда

В Жар-птиця

Г Фенiкс

4.39 Чим вiдрiзняються 3G i 4G стандарти?
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А способом передачi даних

Б середовищем передачi даних

В типом даних, що передаються

Г швидкiстю передачi даних

4.40 Скiльки максимально можна пiдключити одне до одного пристроїв Bluetooth
водночас?

А 2

Б 32

В необмежену кiлькiсть

Г 8

4.41 Скiльки IP-адрес зареєстровано на Україну станом на 2019 рiк?

А 560 тис

Б 3,1 млрд

В 11,6 млн

Г 8325

4.42 Яка технологiя передачi даних використовується для розрахунку в тер-
мiналi супермаркету через мобiльний телефон?

А GSM

Б 3G

В Bluetooth

Г NFC

4.43 Що таке «технологiчна сингулярнiсть»?

А величина введена для характе-
ристики неможливостi техноло-
гiчного виконання певного фiзи-
чного процесу

Б концепцiя єдиностi технологiчно-
го шляху розвитку усiх цивiлiза-
цiй

В потенцiйний колапс людства че-

рез глобальну вiйну надпоту-
жною зброєю, як потенцiйний ре-
зультат технологiчного прогресу

Г гiпотетичне вибухоподiбне зро-
стання швидкостi науково-
технiчного прогресу, яке може на-
стати через створення штучного
iнтелекту

4.44 Що не є елементом схеми передавання iнформацiї?

А кодуючий пристрiй

Б канал зв’язку

В приймач iнформацiї

Г декодуючий пристрiй

Д джерело iнформацiї

Е шпигунськi пристрої
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4.45 Клод Шеннон визначав бiт як одиницю iнформацiї, яка:

А зменшує невизначенiсть рiвно в 2
рази

Б має унiверсальне цифрове пред-
ставлення

В представляє одиничний акт вибо-
ру

Г є найменшою неподiльною час-
ткою iнформацiї

4.46 Що з наведеного є властивостями ентропiї, визначеної КлодомШенноном
в теорiї iнформацiї?

А ентропiя визначає iнформацiйний
шум в оточуючому середовищi

Б ентропiя показує складнiсть iн-
формацiї для сприйняття

В ентропiя визначає мiру безладдя
стану джерела повiдомлень

Г ентропiя є кiлькiсною мiрою iн-
формацiї

4.47 Який iз згаданих комп’ютерiв використовував трiйкову систему числення
замiсть двiйкової?

А Сетунь

Б Sunway TaihuLight

В БЭСМ-6

Г Cray-1

4.48 Способом захисту вiд спотворень дискретних даних при передачi є

А стиснення даних

Б передача надлишкової iнформацiї

В передача даних рiзними канала-
ми

Г шифрування каналу передачi

4.49 Якi глобальнi чинники дозволяють придбати смартфон за смаком i бути
впевненим, що вiн запрацює в мережi саме вашого оператора i пiдключиться до
Wi-Fi будь-де у свiтi?

А мiжнароднi домовленостi

Б стандартизацiя систем зв’язку

В гарантiя виробника

Г сертифiкацiя обладнання

4.50 Як називається система кодування символiв короткими i довгими сигна-
лами для передачi їх по лiнiях зв’язку?
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А шрифт Брайля

Б азбука Морзе

В машинний код

Г телеграфна азбука

4.51 Що таке експеримент «китайська кiмната»?

А уявний експеримент, що демон-
струє недолiк теста Тюрiнга для
визначення розумностi машини

Б експеримент у рамках дослi-
джень мiмiкрiї комах

В постановка експерименту, що де-

монструє iмовiрнiсть знаходжен-
ня елементарної частинки в кiм-
натi

Г частина проекту з розробки шту-
чної мови мiжнацiонального спiл-
кування

4.52 Машина Тьюринга моделює

А комп’ютер iз внутрiшнiм носiєм
даних

Б архiтектуру комп’ютера Тьюрин-
га

В розширений скiнченний автомат
з пам’яттю

Г реалiзацiю архiтектури фон Не-
ймана в iнтерпретацiї Тьюринга

4.53 Тест Тюрiнга визначає

А чи є у машини свiдомiсть

Б чи є машина розумна

В чи має машина iнтелект

Г чи здатна машина копiювати дiю
людини

4.54 Яку назву має математична модель, а також її програмна або апаратна
реалiзацiя, побудована за принципом органiзацiї та функцiонування мереж нер-
вових клiтин живого органiзму?

А нейронна мережа

Б iнтернет речей

В нейтронна мережа

Г iнтернет

4.55 Характеристики QR-коду:

А iнформацiйна мiсткiсть до кiль-
кох мiльонiв байт

Б контактне зчитування

В складнiсть сканування



Iнформацiйний свiт 45 ≻

Г обмежене практичне застосуван-
ня

Д зручне вбудовування у дизайн

Е iнформацiйна ємнiсть до кiлькох
тисяч байт

4.56 Характеристики RFID мiток:

А незалежнiсть вiд погодних умов
Б складнiсть сканування
В лише активнi системи

Г висока захищенiсть

Д активнi та пасивнi системи

4.57 Характеристики штрих-коду:

А складнiсть в реалiзацiї
Б iнформацiйна мiсткiсть кiлька

десяткiв байт
В iнформацiйна мiсткiсть до кiль-

кох мiльонiв байт

Г наявнiсть контрольної суми

Д незалежнiсть вiд умов середови-
ща

Е контактне зчитування

4.58 На що реагують рамки-детектори у магазинах:

А змiна параметрiв коливального
контуру рамки

Б блокування електромагнiтного
поля рамок

В приймання цифрового сигналу
про вiдсутнiсть оплати

Г поява сигналу на сумарнiй i рi-
зницевiй частотах

4.59 Небезпечнi аспекти технологiї RFID:

А забруднення навколишнього сере-
довища

Б резонансна взаємодiя мiж рiзни-
ми RFID-мiтками

В однозначна вiдповiднiсть мiж мi-
ткою i власником

Г шкода здоров’ю

Д iнформацiйне забруднення ци-
фрового оточення

Е дистанцiйне читання без вiдома
власника

4.60 Концепцiя “трьох V”, у перекладi, це:
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А деталiзованiсть, рiзноманiття,
жертовнiсть

Б об’єм, швидкiсть рiзноманiття

В швидкiсть, поважнiсть, зло-
пам’ятнiсть

Г ерудованiсть, рiзноманiття, вуль-
гарнiсть (типовiсть)

4.61 Як називається сукупнiсть радiоелектронних засобiв, що дозволяє визна-
чати положення та швидкiсть руху об’єкта на поверхнi Землi або в атмосферi?

А EDGE

Б GSM

В 3G

Г GPS

4.62 Як розшифровується абревiатура IoE?

А щоденний Iнтернет (Internet of
Everyday)

Б всеохоплюючий Iнтернет (Internet
of Everything)

В всеохоплююче проникнення (Insi-
ght into Everything)

Г всеохоплюючий iнтелект (Intelli-
gence on Everything)

4.63 Яку назву має концепцiя мережi, що складається iз фiзичних пристроїв,
якi мають вбудованi датчики, а також програмне забезпечення, що дозволяє
здiйснювати передачу i обмiн даними мiж фiзичним свiтом i комп’ютерними
системами за допомогою стандартних протоколiв зв’язку?

А хамарнi технологiї

Б iнтернет речей

В робототехнiка

Г корпоративна система поставок

4.64 У чому полягає принцип мережевого нейтралiтету?

А Iнтернет-ресурси не мають вiдда-
вати перевагу одним користува-
чам перед iншими.

Б Провайдери iнтернет-послуг не
мають розрiзняти своїх клiєнтiв
за нацiональною ознакою, гендер-
ною приналежнiстю, тощо.

В Телекомунiкацiйнi компанiї ма-

ють забезпечувати однакову
якiсть послуг для всiх своїх клi-
єнтiв.

Г Провайдери телекомунiкацiйних
послуг не мають вiддавати пе-
реваги одному цiльовому призна-
ченню мережевого трафiку перед
iншим.
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4.65 Як називається прикладна наука, що використовує бiологiчнi структури
та методи для розробки iнженерних рiшень?

А бiонiка

Б бiоiнженерiя

В мiкробiологiя

Г цитологiя

4.66 Якої з перелiчених колiрних моделей не iснує?

А перцепцiйна

Б субтрактивна

В мультиплiкативна

Г адитивна

4.67 Якi основоположнi принципи вiльного програмного забезпечення визна-
чив Рiчард Столлмен?

А свобода використовувати програ-
му як ви захочете – для будь-яких
цiлей

Б вобода обирати лiценцiю програ-
ми на власний розсуд

В свобода розповсюджувати свої
модифiкованi варiанти програм

Г свобода у визначеннi ступеню вiд-
критостi програмного забезпече-
ння

Д свобода тиражувати та розповсю-
джувати копiї програми для до-
помоги iншим людям

Е свобода у виборi тих програм, що
пiдходять якнайкраще

Ж свобода одержувати гiднi грошi
за своє програмне забезпечення

З свобода вивчати як працює про-
грама i змiнювати її так як вам
потрiбно

4.68 Яка лiцензiя є реалiзацiєю свобод вiльного програмного забезпечення?

А GNU Lesser General Public License
(LGPL)

Б GNU General Public License

(GPL)

В MIT License

Г BSD License

4.69 Залежно вiд намiру вторгнення зловмисники класифiкуються як хакери
у таких капелюхах:

А червонi, зеленi, синi

Б бiлi, чорнi

В червонi, зеленi

Г бiлi, сiрi, чорнi
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4.70 Якою слабкiстю системи користується соцiальна iнженерiя?

А нiщо з перерахованого

Б технiка

В людина i технiка

Г людина

4.71 Що з наведеного не є ознакою спаму, небажаної смiттєвої пошти?

А повiдомлення надає запит на вiд-
криття вкладення

Б у повiдомленнi вiдсутнiй рядок
теми

В повiдомлення надає запит на
обновлення облiкового запису

Г повiдомлення мiстить занадто ве-
ликий текст

Д текст повiдомлення мiстить не-
правильно написанi слова або
дивну пунктуацiю

4.72 Що з наведеного не є шкiдливим програмним забезпеченням?

А комп’ютерний вiрус

Б комп’ютерна бактерiя

В руткит

Г черв’як

Д рекламне програмне забезпечен-
ня

Е троянський кiнь

4.73 Що не рекомендується використовувати у паролях?

А дiвоче прiзвище матерi

Б дата народження

В iм’я улюбленої домашньої твари-
ни

Г довiльна послiдовнiсть чисел

4.74 Що серед запропонованого є найкращим варiантом для паролю?

А iм’я домашнього улюбленця

Б дата народження

В дiвоче прiзвище матерi

Г випадкова комбiнацiя символiв

4.75 Що не є атакою «соцiальна iнженерiя»?

А фiшинг

Б спам

В tailgating

Г атака нульового дня
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4.76 Що таке smish?

А фiшинг, який надсилається через
текстове повiдомлення

Б це iнша назва паму
В мобiльний додаток, завантаже-

ний зловмисною програмою

Г будь-яка атака, яка використовує
шкiдливе програмне забезпечен-
ня

4.77 Пiд термiном "соцiальна iнженерiя"розумiють

А це навчальна дисциплiна,
що об’єднує iнформатику та
комп’ютернi мережевi техноло-
гiї, частини електротехнiки та
програмної iнженерiї, необхiднi
для проектування та розроблен-
ня комп’ютерних систем

Б мистецтво манiпулювання лю-
дьми через виконання дiй, або

розголошення конфiденцiйної iн-
формацiї засобами технiчного
руйнування баз даних

В зламування телефонних автома-
тiв i мереж з метою отримання
безкоштовних дзвiнкiв

Г метод управлiння дiями людини
без використання технiчних засо-
бiв
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