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Фаховий вступний екзамен проводиться в обсязі дисциплін 

природничо-наукової, професійної та практичної підготовки бакалаврів, 

згідно з освітньо-професійною програмою для напряму 6.050102 

“Комп’ютерна інженерія”. 

  

1 Перелік дисциплін, що виносяться на екзамен та їх основний 

зміст. 

 

1.1 Комп’ютерні мережі. 

 

Архітектура комп’ютерних мереж (КМ). Історія розвитку КМ, іх 

основні складові елементи. Інфраструктура КМ. Еталоні моделі КМ. 

Середовища та канали передачі даних в КМ. Фізичний рівень КМ. 

Середовища та канали передачі даних в КМ. Функції та структура засобів 

введення, передачі та прийому даних. 

Топологія локальних мереж. Еталона модель взаїмодії відкритих 

систем локальної мережі.  Топології комп’ютерних мереж. Методи доступу 

до кабелю мереж.  

Мережні засоби. Канальний рівень ЛМ. Підрівень управління 

логічним каналом (Стандарт ІЕЕЕ 802.2).  

Стандарти локальних мереж. Стандарти Ethernet (ІЕЕЕ 802.3), 

апаратне та програмне забезпечення. Стандарт ІЕЕЕ 802.4, апаратне та 

програмне забезпечення. Кільцеві мережі стандарту ІЕЕЕ 802.5, їх апаратне 

та програмне забезпечення. Топологія, апаратне та програмне забезпечення 

мереж стандарту ІЕЕЕ802.6.  

Стандарти швидкісних локальних мереж. Топологія, апаратне та 

програмне забезпечення швидкісних мереж стандартів FDDI, 100VGAniLan, 

Fast Ethernet. Мережі Gigabit Ethernet. Стандарти мереж на радіоканалах. 

Глобальні мережі. Комунікаційні системи ГМ. Протоколи і стандарти 

мережного рівня ГМ, Маршрутизація в ГМ. 

Корпоративні мережі. Організація взаємодії абонентських систем. 

Топологія та протоколи корпоративних мереж. Транспортний рівень  

комп’ютерних мереж. Програмне забезпечення комп’ютерних мереж. 

Заключення. 

 

1.2 Периферійні пристрої.  

 

Периферійні пристрої, призначення, класифікація. Автоматизовані 

системи, їх різновид. Чотири рівня компютерної системи. Архітектура 

персонального компютера, основні і додаткові периферійні пристрої. 

Класифікація периферійних пристроїв  

Пристрої реєстрації текстової інформації. Засоби вводу/виводу з 

документів. Класифікація друкуючих пристроїв. Способи реєстрації 

інформації: струменевий, термічний, електрофотографічний.   
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Послідовні друкуючі пристрої. Основні вузли послідовних друкючіх 

пристроїв: вузол формування і реєстрації символа, вузол перміщування 

каретки, вузол подавання бумаги, буферний запамятовуючий прстрій, 

пристрій керування і синхронізації. 

Струменеві принтери. Загальна характеристика. Пєзоелектричний 

метод друку. Метод газових бульбашок. Метод додаткового управління 

каплею. Основні есплуатаційні характеристики. 

Лазерні принтери. Будова і принцип дії. Основні характеристики і 

параметри, рекомендації щодо вибору. Мережеві принтери, Командні язики 

принтерів. 

Клавіатура. Будова іпринцип дії некодуючої клавіатури. Кодуюча 

клавіатура IBM PC. Організація обміну інформацією між клавіатурою і 

системним блоком. Скан-коди. 

Алфавітно-цифрові дисплеї. Формування символів в пристроях 

відображення інформації з повним телевізійним растром. Структурна схема 

алфавітно-цифрового дисплею. 

Характеристики і параметри відеосистеми. Основні складові 

частини відеосистеми. Інформаційний зміст екранного образу. Загальні 

параметри відеосистеми. Параметри монітору. 

Маніпулятор типу мишка. Загальна характеристика 

маніпуляторів.Будова і принцип дії. Взаємодія мишки з компютером. 

Сучасний стан і тенденція розвитку маніпуляторів.  

CD-ROM накопичувачі. Перспективи накопичувачів на гнучких 

дисках. Уявлення про дисководи CD-ROM Особливості зберігання 

інформації. 

Характеристики і параметри CD-ROM накопичувачів. Параметри 

продуктивності накопичувачів. Інтерфейси накопичувачів. Стандарти запису 

даних. 

Різновид компакт- дисків. Диски з розширеной архітектурой. Фото 

диски. Записуючі накопичувачі. Накопичувачі CD-RW. DVD накопичувачі. 

Сканери. Особливості і мета перетворення візуальної інформації. 

Класифікація сканерів. Ручні і настільні сканери. 

Характеристики і програмне забезпечення сканерів. Цвітні сканери. 

Характеристики сканерів. Програмне забезпечення сканерів. 

Накопичувачі на жорстких дисках. Будова і принцип дії. Способи 

кодування інформації. Контроль достовірності інформації. Формат сектору. 
 

1.3  Архітектура комп’ютерів 

 

Форми зображення інформації. Характеристики електричних 

сигналів. Розділювальні, диференцювальні і інтегровані ланцюжки. Способи  

електричного  відображення  двійкових цифр і чисел. 

Логічні основи побудови елементів. Характеристики і електричні  

параметри елементів та схем ЕОМ. Алгебра логіки при аналізі та синтезі 
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логічних схем. Діаграми Вейча та карти Карно. Насичений та ненасичений 

інвертори на біполярних транзисторах. Кон'юнктор, диз'юнктор та 

багатоступеневі схеми на біполярних транзисторах. Базові комбінаційні 

елементи на польових транзисторах. 

Інтегровані системи елементів. Характеристики і параметри 

інтегральних систем елементів. Система умовних позначень інтегрованих 

мікросхем. Базовий логічний  елемент транзисторно-транзисторної∙логіки 

(ТТЛ).  Використання елементів ТТЛ при побудові різних схем. Особливості  

використання елементів. 

Схемотехніка цифрових елементів. Характеристики і класифікація 

цифрових елементів. Синтез асинхронних тригерів. Універсальні тригери. 

Схемотехніка комбінаційних вузлів. Мультиплексори. 

Демультиплексори. Дешифратори. Кодоперетворювачі. Цифрові 

компоратори.  Суматори. Програмовані логічні матриці. 

Схемотехніка цифрових вузлів. Регістри. Двійкові лічильники. Схеми 

інтегрованих лічильників. 

Схемотехніка обслуговуючих елементів. Схеми затримування 

сигналів. Формувачі. Транслятори. Генератори імпульсних сигналів. 

Схемотехніка аналогових та комбінаторних вузлів. Аналогові 

інтегровані схеми. Операційні,  логарифмічні підсилювачі. Блоки множення 

та ділення. Аналогові компаратори. Інтервальні таймери. Аналого-цифрові та 

цифро-аналогові перетворювачі. 

Джерела живлення ЕОМ. Характеристики, класифікація, 

функціональні схеми імпульсних джерел живлення. 

Перспективи розвитку схемотехніки ЕОМ. Підвищення швидкодії, 

зменшення споживаної енергії. Оптоелектронна та квантооптична 

схемотехніка ЕОМ. 

Загальні питання функціонування ЕОМ. Поняття архітектури ЕОМ. 

ЕОМ як система. Роль та функції підсистем. Взаємодія основних пристроїв 

ЕОМ. Арифметичні основи організації ЕОМ. Коди даних, їх подання в ЕОМ. 

Підсистема “Основна пам”ять”. Концепція багаторівневої пам’яті 

ЕОМ. Поняття адресової, стекової і асоціативної організації пам’яті. 

Підсистема “ОП”. Компоненти для побудови ОП:  ОЗУ та ПЗУ. Режими 

роботи. Способи нарощування пам’яті. Побудова модуля ОП за заданою 

картою пам’яті. 

Підсистема “Центральний процесор”. Вимоги до функцій підсистеми 

“ЦП”. Обов”язкові функціональні вузли у складі ЦП. Мікропроцесори, 

основні класи МП. Основні архітектурні характеристики деяких МП (Intel, 

Zilog, Motorola). 

Підсистема “Вводу-виводу”. Режими роботи ядра ЕОМ з 

периферійними пристроями (ПП). Функції підсистеми вводу-виводу. Поняття 

портів. Основні режими обміну з ПП. Уявлення про інтерфейсні ВІС, 

організація вводу-виводу з їх використанням. 
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Системи переривань. Принципи дії контролерів переривань. Поняття 

переривання програми. Послідовність переривання. Класифікація способів 

виявлення джерела переривання. Уявлення про пріоритети переривань. 

Програмно керовані пріоритети. Роль, функції та принципи організації 

контролерів переривань. Обробка переривань на різних рівнях. 

Організація прямого доступу до пам’яті. Поняття про режим ПДП. 

Типові функціональні вузли у складі контролерів ПДП. Послідовність 

взаємодії КПДП з ЦП. Типові сигнали управління для забезпечення режиму 

ПДП в ЕОМ.  

 

1.4 Системне програмування. 

 

Введення в системне програмування. Історія розвитку  програмного   

забезпечення. Компоненти системного програмного  забезпечення сучасних 

ЕОМ. Мови системного програмування. 

Системна організація ПЕОМ типу IBM PC. Регістри 

мікропроцесору. Доступ до регістрів у програмах на мові С. Організація та 

адресація пам’яті. Типи покажчиків та їх можливості адресації пам’яті у 

програмах. 

Керування пам'яттю і процесами. Керування пам'яттю в програмах. 

Моделі пам'яті та їх характеристики. Динамічне виділення та очищення 

пам'яті. Блоки управління пам'яттю. Отримання інформації про розподіл 

пам'яті. Процеси. Запуск процесів-нащадків із процесів-батьків.  

Переривання. Написання програм-оброблювачів переривань. 

Переривання. Апаратні та програмні переривання. Методи та засоби 

побудови програм-обробників переривань. Нерезидентні та резидентні 

обробники переривань. 

Керування зовнішніми пристроями ЕОМ (клавіатурою, дисплеем, 

дисками і файлами). Керування клавіатурою. Буфер клавіатури. Системні 

функції для роботи з клавіатурою. Використання функціональних та 

комбінацій клавіш у програмах. Керування дисплеем. Характеристика 

режимів роботи дисплею. Системні функції для керування дисплеем у 

текстовому режимі. Графічна система комп’ютера. Системні функції для 

побудови графічних зображень та керування роботою дисплея. 

Структура та принципи роботи операційних систем Windows 

95/98/2000/XP. Історія виникнення та розвитку операційних систем сімейства 

Windows. Структура та принципи роботи операційних систем Windows 95/98 

та Windows 2000/XP.  

Розробка системних програм для Windows. Структура програми для 

операційної системи Windows. Основні елементи інтерфейсу  Windows-

програм. Керування графікою в Windows. Бібліотеки, що динамічно 

зв'язуються (DLL). Використання технологій OLE і Drag&Drop при розробці 

програм. Особливості розробки системних програм для Windows. 
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Драйвери. Розробка драйверів пристроїв. Поняття драйверу. Принципи 

побудови та роботи драйверів. Розробка програм-драйверів для керування 

пристроями ЕОМ. Приклади драйверів. 

Висновок. Сучасний стан та основні тенденції розвитку компонентів та 

засобів розробки системного програмного забезпечення ЕОМ. 

 

1.5 Комп’ютерні  системи. 

 

Поняття обчислювальної комп’ютерної системи (КС). 

Поняття про обчислювальну комп’ютерну систему; апаратна та програмна 

складові. Характеристика КС як об’єкта дослідження. Загальний принцип дії 

ЕОМ та програмне керування: принципи фон Неймана та Лєбєдєва. Еволюція 

КС. 

Класифікація КС. 

Основні принципи класифікації. Класифікація за призначенням системи. 

Класифікація за архітектурою. Класифікація за швидкодією: індекси MIPS та 

FLOPS. Функціональна класифікація КС. 

Шляхи підвищення продуктивності на надійності КС. 

Основні шляхи підвищення продуктивності КС. Способи організації 

паралельних обчислень. Поняття про надійність та відмовостійкість КС. 

Масштабованість КС. Програмна та апаратна масштабованість. 

Поняття про архітектуру КС. Архітектура набору команд. 

Класифікація за архітектурою набору команд: акумуляторна, стекова, 

регістрів загального призначення. Класичні CISC та RISC архітектури. 

Сучасні архітектури EPIC та VLIW. 

Особливості організації пам’яті. Ієрархія пам’яті. Кеш пам’ять. 

Шляхи підвищення продуктивності пам’яті. 

Загальні принципи побудови пам’яті, її основні характеристики. Шляхи 

підвищення продуктивності основної пам’яті: розшарування, використання 

властивостей динамічної пам’яті( особливості FP DRAM, EDO DRAM, BEDO 

DRAM, SDRAM, DDR DRAM) тощо. Ієрархічний принцип побудови пам’яті 

в сучасних КС, кеш-пам'ять. Принципи побудови кеш-пам’яті, шляхи 

підвищення продуктивності кешів, когерентність кешів та протоколи 

когерентності. Поняття про віртуальну пам'ять.  

Процесори.  

Загальна структура процесору. Сучасні суперскалярні процесори та 

технології підвищення продуктивності. Багатоядерні процесори: принципи 

побудови, технології INTEL та AMD, що використовуються для підвищення 

продуктивності. 

Підсистеми введення-виведення 

Системні та локальні шини. RAID-масиви та сфери їх застосування. 

Конвеєрний режим роботи шин. 

Системи паралельної обробки 

Класифікації Фліна систем паралельної обробки. Класифікація Джонсона 
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систем паралельної обробки. Класифікація Скілікорна систем паралельної 

обробки. 

Матричні, асоціативні та однорідні системи. 

Матричні системи: загальні принципи побудови, сфера застосувань, приклад 

системи (ILLIAC IV). Асоціативні системи: загальні принципи побудови, 

сфера застосувань, приклад системи (STARAN). Однорідні системи та 

середовища: загальні принципи побудови, сфера застосувань, приклад 

системи. 

Конвеєрні системи. 

Загальний принцип побудови конвеєру, обчислення його продуктивності. 

Конфлікти за даними та по управлінню; мінімізація структурних конфліктів 

(схем обходів, технології компіляторів, затримані переходи, перейменування 

регістрів, тощо). Порівняння систем паралельної та конвеєрної обробки. 

Приклад системи з конвеєром змінної структури (ASC). 

Мультипроцесорні системи.  

Архітектури систем паралельної обробки: SMP, ASMP, MPP, NUMA, PVP. 

Кластери, типи кластерів, трансп’ютери та сузір’я, ОККАМ-програмування. 

Системи високої надійності: класифікація, сфери застосування, ступінь 

надлишковості, підсистеми пам’яті. 

 

1.6  Прикладна теорія пректування цифрових автоматів(ПТЦА). 

 

Булева алгебра. 

Рівень засвоєння теми – знайомство, відтворення. Основні елементи булевої 

алгебри. Функції алгебри логіки та їх мінімізації. Основні закони алгебри 

логіки (комутативності, дистрибутивності, асоціативності, абсорбції, правила 

де Моргана).Уявлені ФАЛ. Терми. 

Синтез комбінаційно-логічних схем.  

Рівень засвоєння теми – знайомство, відтворення, вміння. Комбінаційно-

логічні схеми. Базіси пространства Р2 в широкому та вузькому сенсі. Синтез 

КЛС в елементарних базисах. Синтез схем з урахування обмеженнь 

елементарного базису. Приклади реалізації схем в базисах і-ні, або-ні. 

Похідні від функцій алгебри логіки. Засоби виключення змінних (візуальний, 

аналітичний, табличний та на картах Карно) та створення каскадної реалізації 

схем функцій алгебри логіки.  

Абстрактний та структурний автомати. Автомати Мілі та Мура.  

Рівень засвоєння теми – відтворення, вміння. Принципи побудови автоматів. 

Автомат Мілі та Мура. Засоби завдання автоматів (табличний, графічний). 

Мінімізація автоматів. Класи еквівалентності. Способи створення 

функціональних схем кінцевих цифрових автоматів із застосуванням двох-

входових логічних елементів. 

Синтез операційних автоматів. Принцип мікропрограмного 

управління. 
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Рівень засвоєння теми – відтворення, вміння. Основні характеристики 

операційних автоматів. Синтез операційних автоматів. Канонична структура 

операційних автоматів. Декомпозиція і синтез абстрактних автоматів. 

Мікропрограмне управління. Типові мікрооперації. 

Функціональні мікропрограми. Синтез різноманітних автоматів. 

Рівень засвоєння теми – знайомство, відтворення, вміння. Функціональні 

мікропрограми. Синтез канонічних, І – та М- автоматів по функціональним 

мікропрограмам. Основні характеристики операційних автоматів. 

Забезпечення тривалості роботи автоматів.  

Машинна арифметика. Форми подання чисел.   

Рівень засвоєння теми – знайомство, відтворення, вміння. Форми подання 

чисел. Математичні операції додавання, віднімання, ділення, множення у 

різноманітних кодах. Алгоритм множення. Алгоритми ділення з 

відновленням та без відновлення залишку, зі зрушенням залишку ліворуч або 

зрушенням дільника праворуч. 

Синтез керуючих автоматів. Побудова ГСА.  

Рівень засвоєння теми – знайомство, відтворення, вміння. Синтез керуючих 

автоматів. Побудова граф-схем алгоритмів роботи автоматів, що реалізують 

основні математичні операції (додавання, віднімання, ділення, множення). 

Побудова часткових, з’єднаних, преобразованих, відмічених та мінімальних 

граф-схем алгоритмів.  

Побудова МСА. Синтез автоматів з жорсткою логікою. 

Рівень засвоєння теми – відтворення, вміння та навики. Побудова часткових, 

з’єднаних, преобразованих, відмічених тиа мінімальних матричних схем 

алгоритмів. Визначення скобичних формул переходу. Формування прямої 

структурної таблиці.  

Синтез автоматів по ГСА, МСА з програмованою логікою. 

Рівень засвоєння теми – відтворення, вміння.  Перетворення вхідної ГСА. 

Виділення мікрокоманди (МК) заданого формату. Адресація МК. 

Формування змісту керуючої пам’яті. Синтез логічної схеми автомату. 

 

 1.7 Математичне моделювання. 
 

Математичне моделювання. Поняття про моделювання ОС. 

Класифікація методів. 

Моделювання як основний засіб дослідження ОС. Типи моделей. Мета 

моделювання. Переваги та недоліки моделювання. Етапи побудови моделей. 

Принципи побудови моделей. 

Алгоритми програм та їх математичні моделі. 

Логічна схема алгоритму. Блок-схема алгоритму. Матрична схема алгоритму. 

Граф схема алгоритму. Побудова однієї моделі алгоритму на основі іншої. 

Обчислення трудомісткості алгоритму. Обчислення дисперсії алгоритму. 
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Цифрові керуючі системи. Дисципліни обслуговування заявок в 

цифрових керуючих системах. Критерії якості функціонування 

цифрових керуючих систем. 

Структурна схема цифрових управляючих систем. Загальні характеристики 

цифрових управляючих систем: інтенсивність потоку заявок, час очікування 

обслуговування, середній час обслуговування, загрузка ЦКС тощо. 

Дисципліни обслуговування заявок в ЦКС: структурні схеми та організація 

обслуговування, час очікування обслуговування, часткове завантаження 

системи, графіки часу очікування та їх порівняльний аналіз. Закон 

збереження часу очікування. Критерії функціювання ЦКС з необмеженим 

часом перебування заявок у системі, з відносними та абсолютними 

обмеженнями на час перебування заявок у системі. Оцінка необхідної 

швидкодії процесору для таких систем. Загальний критерій ефективності 

функціювання ЦКС. 

Задачі вибору дисципліни обслуговування заявок в ЦКС. 

Метод порівняння критеріїв ефективності. Умови виграшу різноманітних 

схем одна до одної. Умова еквівалентності схем обслуговування. 

Математичний аналіз систем масового обслуговування. 

Одно- та багатоканальні системи масового обслуговування. Загальні 

характеристики СМО. Схема “розмноження та гибелі” заявок. Канонічна 

система рівнянь Комо горова для сталого режиму обробки заявок. Формула 

Літла. 

Стохастичні мережеві моделі обчислювальних систем. 

Разомкнуті та замкнуті конфігурації стохастичних мереж. Загальні параметри 

стохастичної мережі. Структурна та графова модель стохастичної мережі, 

перехід від однієї форми завдання до іншої. Побудова канонічної системи 

рівнянь. Умова існування її рішення. 

Мережеві моделі у задачах синтезу систем оперативної обробки. 

Критерій збалансованості СОО. Задачі синтезу систем заданої вартості, 

систем із заданим часом відгуку, задачі синтезу на заданій множині 

пристроїв. Принципи рішення задач, формула Лагранжу, приведення 

коефіцієнтів до цілочислених значень.  

Методи та засоби планування робіт у обчислювальних системах. 

Постановка задачі планування. Критерій ефективності плану. Планування на 

основі двух та трьохфазних моделей. Побудова часових діаграм виконання 

планів. Евристичні алгоритми планування. 
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3. Характеристика завдання для фахового вступного екзамену. 

Структура екзаменаційного білета. 

 

Екзаменаційний білет складається з трьох пунктів: 

 1) Теоретичне питання з дисциплін "Периферійні пристрої", 

“Комп'ютерні мережі”, ”Прикладна теорія цифрових автоматов”, 

”Комп'ютерні системи”, “Моделювання”, “Системне програмування”. 

 2) Практичне обо теоретичне завдання  з дисциплін, зазначених у даній 

програмі. 

         3) Практичне завдання з дисципліни "Комп'ютерні  мережі (локальні, 

глобальні та корпоративні)" - розробка структури локальної обчислювальної 

мережі; практичне завдання з дисципліни  "Системне програмування" – 

складання системних програм мовою С; практичне або теоретичне завдання з 

дисципліни  " Комп'ютерні системи" 
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