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ВСТУП 

Підготовка студентів з комп‘ютерної інженерії здійснюється згідно з ква-
ліфікаційною характеристикою, навчальним планом, освітньо-професійною 
програмою та робочими програмами дисциплін. 

Зміст підготовки студентів повинен відповідати потребам регіону і бути 
направленим на те, щоб в галузі технічних і програмних засобів обчислюваль-
ної техніки підготовка спеціаліста з комп'ютерних систем (КС) та мереж і сис-
темного програмування дозволяла б йому проектувати та розробляти як на рівні 
окремих блоків та вузлів, так і на структурно-системному рівні універсальні та 
спеціалізовані комп’ютери, комп’ютерні мережі, обчислювальні комплекси, си-
стеми, спеціалізовані мікропроцесорні пристрої, контролери, адаптери та iнш., а 
в галузі програмування та програмного забезпечення дозволяла б йому як в 
якості фахового, так і системного програміста самостійно розробляти та вико-
ристовувати системне та прикладне математичне забезпечення, зокрема розро-
бляти та використовувати драйвери, утиліти користувача, операційні системи 
(ОС), компілятори, інформаційні системи, бази даних, комп’ютерну графіку, 
системи автоматизованого проектування, інтерактивні системи, системи штуч-
ного інтелекту, вбудовані програми для спеціалізованих обчислювальних сис-
тем. 

В процесі навчання студент повинен знати структури і технічні характе-
ристики сучасних електронних обчислювальних машин, систем і мереж 
комп’ютерів і їхнього програмного забезпечення; аналітичні і експериментальні 
засоби оцінки параметрів і технічних характеристик обчислювальних машин, 
систем і мереж; науково-технічні принципи побудови і функціонування засобів 
обчислювальної техніки; засоби аналізу, організації і планування обчислюваль-
них процесів в обчислювальних середовищах загального і спеціального призна-
чення, засоби організації виробництва, налагодження, і технічної експлуатації 
електронних обчислювальних машин, систем і мереж; принципи організації, за-
соби проектування системного програмного забезпечення; аналітичні засоби 
аналізу функціонування і верифікації системного забезпечення електронних 
обчислювальних машин універсального та спеціального призначення, систем і 
мереж; принципи моделювання засобів ОТ і інших об'єктів, основи побудови і 
принципи використання зосереджених і розподілених банків і баз даних. 

Студент, що навчається за спеціальністю «Комп’ютерна інженерія», по-
винен самостійно вміти та мати навички ставити і вирішувати конкретні профе-
сійні задачі по розробці і вдосконаленню технічного обладнання обчислюваль-
ної техніки; виконувати розрахунки елементів, вузлів, приладів ЕОМ, систем та 
мереж на основі сучасної елементної бази і засобів моделювання і автоматизо-
ваного проектування; проектувати системні програми на мовах низького (асем-
блер) та високого рівнів, здійснювати регулювання, налагодження, іспит і тех-
нічну експлуатацію обчислювальних машин, систем та мереж. 

Студент повинен мати навички розрахунку елементів, вузлів і приладів 
ЕОМ і проектування технічного обладнання обчислювальної техніки загально-
го і спеціального призначення; планування і адміністрування в мережах обчис-



лювальних машин, конфігурування апаратних і програмних засобів обчислюва-
льних машин, систем і мереж; настанови системного, мережного і прикладного 
програмного забезпечення на ЕОМ різноманітних класів; роботи з інтегровани-
ми системами програмування і системами моделювання та автоматизації проек-
тування. 

Фахові вступні випробування для зарахування бакалаврів на навчання за 
освітньо-професійними програмами магістра або спеціаліста призначені для 
перевірки системи знань та умінь випускників напрямку підготовки 
«Комп’ютерна інженерія» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за цик-
лом професійно-орієнтованої та практичної підготовки. 

Фахові вступні випробування проводяться для встановлення рівня опа-
нування студентами наступних змістовних модулів: 

− програмування; 
− системне програмування; 
− системне програмне забезпечення; 
− комп’ютерні мережі; 
− комп’ютерна логіка; 
− комп’ютерна схемотехніка; 
− архітектура комп’ютерів; 
− організація баз даних; 
− периферійні пристрої 
− захист інформації у комп’ютерних системах; 
− веб-орієнтоване програмне забезпечення; 
− паралельні та розподілені обчислення. 

Розділ 1. Програмування 

Технології програмування. Мови програмування. Обробка даних. Інтегро-
вані середовища програмування. Розробка додатків в інтегрованих середови-
щах. Концепції дії та типів даних у програмуванні [1, 2, 3]. 

Об’єктно-орієнтоване програмування. Проблема опису довільних типів да-
них. Властивості об'єктно-орієнтованої технології програмування. Спадкуван-
ня. Тестування та налагодження програм [4, 5].  

Верифікація програми. Компонентне програмування. Засоби налагодження 
програм [5]. 

Література: 
1. Ковалюк Т.В. Основи програмування. –  К.: BHV, 2005. – 400с. 
2. Ковалюк Т.В. Алгоритмізація та програмування. – К.: «Магнолія». – 

2016. – 400 с. 
3. Керниган Б., Ритчи Д. Язык программирования Си. - М.: «Финансы и 

статистика». – 688 с. 
4. Бьерн Страуструп. Язык программирования С++. – М.: Бином, 2015. – 

1136 с. 
5. Роберт Лафоре Объектно-ориентированное программирование в С++. 

Спб.: Питер, 2015. – 928 с. 



Розділ 2. Системне програмування 

Засоби та задачі системного програмування. Архітектура та система ко-
манд базового процесору. Програмування на мові Асемблер [1, 2]. 

Використання і програмування стандартних функцій мов програмування 
та операційних систем. Мови високого рівня в системному програмуванні [1,3].  

Елементи системних програм. Базові системні програми і ОС. Програму-
вання типових елементів системних програм [2, 3]. 

Література: 
1. Пирогов В.Ю. Ассемблер для Windows. М.: Издатель Молгачева. В., 

2002. – 552с., ил. 
2. Магда Ю.С. Ассемблер для процесора Intel Pentium. СПб.: Питер, 

2006. – 410 с.: ил. 
3. Харт Дж. М Системное программирование в среде Win32 : Руковод-

ство разработчика приложений для системы Windows  пер. с англ. 
А.В. Высоцкого, А.С. Подосельника ; под ред. А.В. Высоцкого. – М.: 
ИД "Вильямс", 2001. – 464 с.: ил. 

Розділ 3. Системне програмне забезпечення 

Складові частини операційних систем. Розподіл пам'яті. Апаратні і про-
грамні переривання. Організація оброблювача переривань користувача. Керу-
вання виводом на монітор. Дослідження ресурсів комп'ютера з програми корис-
тувача [1]. 

Особливості організації файлової підсистеми, як складової частини ОС. 
Фізичні та логічні моделі файлових систем. Структури службової інформації  
пристроїв зовнішньої пам’яті в залежності від типу файлової системи [2]. 

Планування та обслуговування робіт у комп’ютерних системах. Системи 
планування в КС. Дисципліни обслуговування. Структура системного ПЗ. Ста-
тичне планування. Динамічне планування [3]. 

Організація обчислювальних процесів в КС. ОС однопроцесорних КС. ОС 
багатопроцесорних КС. Керування завданнями. Керування процесами. Керу-
вання ресурсами. Керування пам’яттю. Керування даними. Керування вводом-
виводом. Оптимізація роботи ОС. Інсталяція ОС. Експлуатація ОС [1, 4]. 

Література: 
1. Э.Таненбаум Современные операционные системы. 2-е изд. СПб.: Пи-

тер, 2006. – 1038с.: ил. 
2. Дэвид Соломон, Марк Русинович Внутреннее устройство Microsoft 

Windows: Windows Serwer 2003, Windows XP и Windows 2000: мастер-
класс. Русская редакция ; СПб. : Питер, 2005. – 992с. : ил. 

3. Джеффри Рихтер Создание эффективных Win32-приложений с учетом 
спефики 64-разрядной версии Windows  пер. с англ., 4-е изд. –
СПб.:Питер;М.: ИД “Русская Редакция”,2001. – 752с.: ил 

4. Рочкинд М. програмування для UNIX. 2-е узд. Перераб. И доп. – М.: 
Издательско-торговий дом «Русская редакция»; СПб.: БХВ-
Петербург, 2005-704с: ил. 



Розділ 4. Комп’ютерні мережі 

Топології локальних мереж та модель OSI. Дротові лінії зв'язку. Бездро-
тові лінії зв'язку. Кодування інформації, призначення і структура кадрів. Мето-
ди управління обміном. Метод доступу CSMA/CD. Функції та протоколи кана-
льного рівня. Адресація в мережах TCP/IP. Огляд основного мережевого облад-
нання [1, 2].  

Основи маршрутизації. Фрагментація пакетів і управління передачею да-
них. Алгоритми і протоколи маршрутизації. Якість обслуговування та трансля-
ція мережевих адрес. Основні протоколи стека TCP/IP. Основи мережевої без-
пеки. Віддалений доступ і мережеві служби. Технології глобальних мереж [1-3]. 

Комутація пакетів і каналів. Технології комутації та технічна реалізація 
комутаторів. Порти і сокети у моделі TCP/IP. Протокол дейтаграм UDP. Особ-
ливості використання протоколів RIP та ARP. Визначення стану мережі за до-
помогою протоколу ICMP. Призначення та особливості протоколу DHCP. Ви-
користання мережевих екранів [4, 5]. 

Література: 
1. Олифер В. Г., Олифер Н. А. Компьютерные сети. Принципы, техноло-

гии, протоколы: Учебник для вузов. 4-е изд. – СПб.: Питер, 2010. – 944 
с.: ил.  

2. Таненбаум Э., Уэзеролл Д. Компьютерные сети. – СПб.: Питер, 2013. 
– 960 с. 

3. Кузьменко Н. Компьютерные сети и сетевые технологии. – М., Наука 
и техника, 2013. – 368 с. 

4. Камер Д.Э. Сети TCP/IP. Принципы, протоколы и структура. Том 1. 
Четвёртое издание. -– СПб.: Питер, 2003. – 860 с. 

5. Крэйг Хант. TCP/IP. Сетевое администрирование, 3-е издание. – СПб: 
Символ-Плюс, 2004. – 816 с., ил. 

 Розділ 5. Комп’ютерна логіка 

Алгебра логіки. Перемикальні функції, їх подання та мінімізація. Комбіна-
ційні схеми. Проектування комбінаційних схем. Типові схеми [1, 2]. 

Цифрові автомати. Абстрактні цифрові автомати. Синтез автоматів. Синтез 
цифрових автоматів. Проектування цифрових автоматів з пам’яттю. Синтез ав-
томатів з застосуванням методу часових функцій. Проектування автоматів з 
програмованою логікою [1, 3].  

Комп’ютерна арифметика. Представлення інформації в комп’ютері. Спо-
соби представлення цілочислових даних у процесорних пристроях. Відобра-
ження алгебричних чисел у прямому коді (ПК), оберненому коді (ОК), модифі-
кованому оберненому коді (МОК), доповненому коді (ДК), модифікованому 
доповненому коді (МДК). Теоретичні засади та структура ПП для додавання і 
віднімання чисел у ПК, ОК, МОК, ДК, МДК [1, 2].  

Література: 
1. Баркалов О.О. Синтез операційних пристроїв. – РВА ДонНТУ, 2003. – 

306 с. 



2. Майоров С.А., Новиков Г.И. Структура электронных вычислительных 
машин. − Л.: Машиностроение, 1979. −384с. 

3.  Кудерметов Р.К., Щербаков А.М., Грушко С.С. Прикладна теорія ци-
фрових автоматів. Навчальний посібник. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009 – 
216 с. 

Розділ 6. Комп’ютерна схемотехніка 

Типові вузли комп’ютера. Тригери. Регістри. Лічильники. Дешифратори. 
Суматори. Шифратори. Мультиплексори. Побудова типових вузлів на інтегра-
льних схемах. Пристрої комп’ютера. Запам’ятовуючі пристрої. Арифметичні 
пристрої. Пристрої керування [1, 2]. 

Процесори. Системи команд. Мікрокоманди. Мікроалгоритми. Мікропро-
цесорні комплекти ВІС. Взаємодія пристроїв комп’ютера. Побудова багаторів-
невої пам’яті. Засоби вводу-виводу. Робота із зовнішніми пристроями [2-4]. 

Література: 
1. Угрюмов Е.П. Цифровая схемотехника. – СПб., БХВ-Петербург, 

2004. – 800с. 
2. Бабич М.П., Жуков І.А. Комп'ютерна схемотехніка. Підручник для 

ВУЗів МК-Пресс 412с. – 2004 р. 
3. Самофалов К.Г., Корнейчук В.И., Тарасенко В.П. Цифровые ЭВМ. – 

К.: Вища школа, 1989. – 424 с. 
4. Баркалов О.О., Ковальов С.О., Мальчева Р.В. Проектування операцій-

них пристроїв. – Донецьк, РВА ДонНТУ, 2005. – 312 с. 

Розділ 7. Архітектура комп’ютерів 

Архітектура процесорів. Процесори. Системи команд. Способи адресації. 
Мікроалгоритми. Арифметико-логичні пристрої [1, 2]. 

Теоретичні засади, структура та мікропрограми блоків множення алгебри-
чних  чисел у ПК і ДК. Алгоритмічні і апаратні способи прискорення операції 
множення чисел. Теоретичні засади, структура та мікропрограми блоків ділення 
чисел у ПК і ДК. Теоретичні засади, структура та мікропрограми блоків порів-
няння, складання, віднімання, множення, ділення чисел з плавальною комою. 
Способи прискорення операцій з плавальною комою [1, 3]. 

Організація пам’яті. Організація багаторівневої пам’яті. Асоціативна та ві-
ртуальна пам’ять. Управління обчислювальними процесами. Робота 
комп’ютера із зовнішніми пристроями. Режим переривань. Прямий доступ до 
пам’яті. Програмне управління вводом-виводом [1]. 

Література: 
1. Таненбаум Э., Остин Т. Архитектура компьютера. 6-е изд. – СПб.: Пи-

тер, 2013. — 816 с.: ил. 
2. Баркалов О.О., Ковальов С.О., Мальчева Р.В. Проектування операцій-

них пристроїв. – Донецьк, РВА ДонНТУ, 2005.– 312 с. 
3. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. Учебник для ву-

зов. / Под ред. А.П.Пятибратова . – М.: Финансы и статистика, 2002. 

 



Розділ 8. Організація баз даних 

Концепції та принципи організації БД та БЗ. Місце БД у інформаційних 
системах (ІС). Рівні абстракції даних при проектуванні БД. Вимоги до БД і ме-
тоди їхнього забезпечення. Загальні принципи побудови системи управління 
базами даних. Структура і принципи функціонування БД. Основні моделі та 
мовні засоби СКБД [1, 2].  

Принципи організації структур збереження даних і методи доступу до да-
них. Відмінності між транзакційною та аналітичною БД. Етапи проектування 
БД. Методи розробки логічної й фізичної моделей і фізичної схеми даних у се-
редовищі сучасних CASE-інструментів та засобами СКБД. Принципи взаємодії 
прикладних програм, які виконані на мові високого рівня, з реляційними систе-
мами управління базами даних [2, 3]. 

Література: 
1. Дейт К. Дж. Введение в системы баз данных / К. Дж. Дейт. – 8-е изд. – 

М.: Вильямс, 2005. – 1328 с. 
2. Кузин А. В. Базы даннях : учебн. пособ. для студентов высш. учебн. 

заведений / А. В. Кузин, С. В. Левонисова. – М.: Издательский центр 
"Академия", 2008. – 320 с. 

3. Конноли Т. Базы данных: проектирование, реализация и соп- ровож-
дение / Т. Конноли // Теория и практика, 2-е изд.; пер. с англ. ; учебн. 
пособ. – М. : Издательский дом "Вильямс", 2000. – 1120 с. 

Розділ 9. Периферійні пристрої 

Паралельний інтерфейс. Режими передачі даних. Голчасті принтери. Ряд-
ковий принтер. Кольоровий голчастий принтер. Принцип роботи струминних 
принтерів. Термічні принтери. Сублимаційні та термовоскові принтери. Лазерні 
технології друку. Світлодіодні принтери. Послідовні інтерфейси. Інтерфейс RS-
232C. Ресурси СOM-портів. Конфігурування СOM-портів [1]. 

Принципи роботи модемів. MNP-протоколи. Клавіатура, загальна інфор-
мація. Скан-коди. Системна підтримка клавіатури. Інтерфейс клавіатури. 
Флеш-пам'ять, загальна інформація. Принцип дії осередка флеш-пам'яті. Ар-
хітектури флеш-пам'яті. NOR-пам'ять. NAND-пам'ять. Тверодотільні накопичу-
вачі (SSD). RAM SSD-пристрої. SSD на NAND-пам'яті. Специфікації системи 
USB. Фізичний інтерфейс. Модель передачі даних [2].  

Література: 
1. Старков В.В. Архитектура персонального компьютера. Организация, 

устройство, работа.  –  М.: Горячая линия-Телеком, 2009. – 538 с. 
2. Гук М. Аппаратные средства IBM PC. Энциклопедия. – С-Пб.: «Пи-

тер», 2006. – 1072 с. 

Розділ 10. Захист інформації в комп’ютерних системах 

Основи, правове і організаційне забезпечення комп'ютерної безпеки. За-
хист програм від руйнуючих програмних впливів. Програмно-апаратні методи і 
засоби захисту програм і даних [1].  



Захист від несанкціонованого копіювання і поширення інформації. Спосо-
би вбудовування засобів захисту в програмне забезпечення. Інструменти дослі-
дження програм та захист програм від вивчення [2, 4]. 

Розробка і застосування базових алгоритмів стиску інформації. Крипто-
графічні методи і засоби захисту інформації. Класифікація та еволюція крипто-
графічних шифрів. Програмна реалізація симетричних шифрів та шифрів з від-
критим ключем. Принципи електронного цифрового підпису і методи фальси-
фікації [3]. 

Література: 
1. Казарин О.В. Теория и практика защиты программ. – СПб.: Питер, 

2004. – 450 с. 
2. Галатенко В.А. Основы информационной безопасности. – ИНТУИТ, 

2008. – 208 с. 
3. Верещагин Н.К. Лекции по математической криптографии – СПб.: Пи-

тер, 2014. – 164 с. 
4. Мэйволд Э. Безопасность сетей.  – М.: «Эком», 2006. – 528 стр. 

Розділ 11. Веб-орієнтоване програмне забезпечення 

Розробка архітектури клієнт-серверних веб-додатків. Побудова веб-
орієнтованих баз даних. Шляхи оптимізації баз даних для використання у висо-
конавантажених веб-проектах. Особливості створення інтерфейсів користувача 
у веб-середовищі. Створення веб-додатків з фоновим обміном браузера з веб-
сервером (AJAX-додатки) [1]. 

Представлення веб-додатку у вигляді набору класів та розробка коректної 
об’єктної  моделі веб-додатку. Вміння ефективно розподілити функціональність 
веб-додатку між backend’ом та frontend’ом. Навички щодо оптимізації бази да-
них веб-додатку за допомогою індексів та ключів. Взаємодія з іншими веб-
проектами та веб-сервісами як із зовнішніми джерелами інформації та функціо-
нальності [2,3].  

Література: 
1. Зандстра М. PHP: объекты, шаблоны и методики программирования. – 

К.: Диалектика-Вильямс, 2015. – 576 с. 
2. Веллинг Л., Томсон Л. Разработка веб-приложений с помощью PHP и 

MySQL. – М.: Вильямс, 2010. – 848 с. 
3. Янк К. PHP и MySQL. От новичка к профессионалу. – М. Эксмо, 

2013. – 384 с. 

Розділ 12. Паралельні та розподілені обчислення 

Класифікація засобів ОТ. Рівні розпаралелювання. Принципи функціону-
вання та побудови SIMD-систем. Принципи функціонування та побудови 
MIMD-систем. Мови SIMD- і MIMD-програмування, МРІ- та OpenMP-
стандарти. Паралельні алгоритми  вирішення складних наукових та інженерних 
проблем [1-3]. 

Методика розробки паралельних моделей складних динамічних систем, 
принципи побудови розподілених паралельних моделюючих середовищ.            



Блоково-орієнтована мова моделювання і MIMD-паралельність. Мережі міжп-
роцесорного зв’язку ПОС: принципи побудови, основи проектування. Кластери 
ПОС, організація центрів надпотужних  ПОС  і технології віддаленого               
доступу користувачів. Аналіз ефективності застосування ПОС. Перспективи 
розвитку розробок та застосування ПОС [2, 4].  

Література: 
1. Эндрюс Г. Р. Основы многопоточного, параллельного и распределен-

ного программирования. Пер. с англ. – М.:  „Вильямс”, 2003, 512 с. 
2. Хьюз К., Хьюз Т.: Параллельное и распределенное программирование 

с использованием С++. -  М., С-П., К.: „Вильямс”, 2004, 672 с. 
3. Немнюгин С.А., Стесик О.Л. Параллельное программирование для 

многопроцессорных вычислительных систем. – С.-П. «БХВ-
Петербург», 2002. – 400с. 

4. Бройнль Т. Паралельне програмування. Переклад з німецької В.А. 
Святного. – Київ, “Вища школа”, 1997, 358 с.   



Критерії оцінювання результатів 

фахового вступного випробування 
 

При перевірці виконання фахового вступного випробування за відповіді на 
кожне питання виставляються бали згідно з рівнем виконуваного завдання: 
 

Форма 1: 
Кількість 

балів 
Критерій, за яким виставляється зазначена кількість балів 

1 виставляється, якщо при відповіді на питання надано вірну відповідь 

0 
виставляється, якщо при відповіді на питання надано невірну відпо-
відь або відповідь на питання відсутня 

 
Форма 2: 
Кількість 

балів 
Критерій. за яким виставляється зазначена кількість балів 

2 

При відповіді на питання надані правильні та грамотні відповіді з 
використанням відповідної термінології та символіки в необхідній 
логічній послідовності. У разі необхідності наведено логічну послі-
довність розв’язання задачі. Приведені необхідні розрахунки, графі-
ки та залежності, які передбачають формулювання вимог до резуль-
тату розрахунків. 

1 При відповіді на питання виявлено базовий рівень знань стосовно 
теми питання. При виконанні розрахунків має місце суттєві неточ-
ності та грубі помилки. Не наведені графіки, таблиці та залежності, 
які пояснюють отримані результати. Не зроблені висновки за ре-
зультатами розрахунків. 

0 Одиночні вибіркові знання стосовно питання.  
Невірна відповідь чи відповідь  відсутня 

 
Форма 3: 

Містить три задачі, які пов’язані з вирішенням комплексного кваліфіка-
ційного завдання з розробки і моделювання принципів функціонування опера-
ційного (ОА) і керуючого (КА) автоматів арифметичного пристрою (АП). 

Перше завдання (завдання 3.1) цієї частини оцінюється в 40 балів. Зміст 
відповіді складається з таких пунктів: 

3.1.1. Розробка функціональної схеми (ФС) АП (4 бали). 
3.1.2. Приклади виконання заданої арифметичної операції за допомогою 

заданих кодів в АП (6 балів). 
3.1.3. Розробка змістовної граф-схеми алгоритму виконання заданої опе-

рації (10 балів). 
3.1.4. Синтез операційних елементів ОА в заданому базисі (20 балів). 
 
При оцінюванні завдання 3.1.1 застосовуються такі критерії оцінки знань: 



− розробка повної і правильної ФС оцінюється в 4 бали; 
− при виконанні цього завдання оцінка може бути знижена згідно табли-

ці: 
Помилка 

Знижка 

оцінки, бали 

Наявність несуттєвих помилок у ФС 1 
Недостатня кількість позначень індивідуальних мікрооперацій в ре-
гістрах і лічильниках з вказівкою керуючих і інформаційних сигна-
лів 

1 

Відсутність позначень індивідуальних мікрооперацій в регістрах і 
лічильниках з вказівкою керуючих і інформаційних сигналів  

2 

Неможливість виконання деяких мікрооперацій в приведеній ФС 2 
Відсутність ФС 4 

 
При оцінюванні завдання 3.1.2 застосовуються такі критерії оцінки знань: 
− для отримання максимальної оцінки необхідно виконати 4 приклади 

виконання арифметичної операції для операндів з усіма комбінаціями 
знаків з використанням заданого коду та 2 приклади з формуванням 
додатного і від’ємного переповнень. Кожний правильно виконаний 
приклад оцінюється в 1 бал. Таким чином, правильне виконання за-
вдання 3.1.2 в повному обсязі оцінюється в 6 балів; 

− при виконанні цього завдання оцінка може бути знижена згідно табли-
ці. 

Помилка 
Знижка 

оцінки, бали 

Некоректне виконання одного прикладу 1 
Відсутність перетворення операндів і результатів в десяткову сис-
тему числення від одного до трьох прикладів 

1 

Відсутність перетворення операндів і результатів в десяткову сис-
тему числення більше трьох прикладів 

2 

Відсутність одного прикладу 1 
Відсутність пояснень до способу формування сигналу переповнен-
ня 

1 

 
При оцінюванні завдання 3.1.3 застосовуються такі критерії оцінки знань: 
− розробка граф-схеми алгоритму (ГСА) оцінюється в 10 балів; 
− при виконанні завдання 3.1.3 оцінка може бути знижена згідно табли-

ці: 
Помилка 

Знижка оці-

нки, бали 

Помилки перетворення одного операнду в заданий код 1 
Відсутність перетворення одного операнду в заданий код 2 
Помилки перетворення результату виконання операції в заданий 
код 

1 

Відсутність перетворення результату виконання операції в заданий 
код 

2 

Помилки при фіксації переповнення 1 
Відсутність фіксації переповнення 2 
Відсутність організації циклічного переносу (якщо перенос є потрі- 1 



Помилка 
Знижка оці-

нки, бали 

бним) 
Відсутність реакції алгоритму на операнд типу -2n для деяких кодів 1 
Суттєві помилки при виконанні операції 4 
Відсутність ГСА 10 

 
При оцінюванні завдання 3.1.4 застосовуються такі критерії оцінки знань: 
− виконання завдання 3.1.4 в повному обсязі оцінюється в 20 балів; 
− бали за завдання 3.1.4 розподіляються таким чином: 

− синтез накопичувальних вузлів (НВ) – 12 балів. Синтез одного НВ 
оцінюється за формулою НВ=12/К, де К – кількість неоднакових 
НВ; 

− синтез суматору – 5 балів; 
− синтез інших комбінаційних схем (схеми порівняння, освідомлюва-

льні сигнали, тощо) – 3 бали. 
− при виконанні завдання 3.1.4 оцінка може бути знижена згідно табли-

ці: 
Помилка 

Знижка оцінки, 

бали 

Відсутність чи помилки синтезу комутатора одного регістру НВ/4 
Відсутність чи помилки синтезу схеми формування функцій збу-
дження заданого тригера 

НВ/4 

Відсутність чи помилки синтезу схеми керування регістру НВ/4 
Відсутність чи помилки при формуванні некерованої синхроні-
зації (якщо цей тип синхронізації заданий) 

НВ/8, але не 
менше 1 балу 

Реалізація регістру на базі тригера, тип якого не відповідає за-
вданню 

2 

Відсутність чи помилки схеми регістру НВ/4 
Відсутність чи помилки в таблиці переходів лічильника (при на-
явності лічильника) 

НВ/3 

Відсутність чи помилки мінімізації функцій збудження тригерів 
лічильника (при наявності лічильника) 

НВ/3 

Відсутність чи помилки в схемі лічильника НВ/3 
Відсутність синтезу суматора 5 
Помилки в таблиці істинності суматора 2 
Відсутність чи помилки при мінімізації логічних виразів сумато-
ра 

1 

Відсутність чи помилки в схемі одного біту суматора 1 
Синтез немінімальної формули для суми 1 
Відсутність чи помилки схеми формування освідомлювальних 
сигналів (якщо вони використовуються) 

1 

Відсутність чи помилки схеми фіксації переповнення 1 
Відсутність чи помилки при синтезі перетворювачів кодів 1 
Відсутність синтезу одного НВ 12/К 
Відсутність синтезу комбінаційних схем за винятком суатора 3 
Відсутність синтезу ОА 20 

 
 



 
 

При оцінюванні завдання 3.2 застосовуються такі критерії оцінки знань: 
− виконання завдання в повному обсязі оцінюється в 15 балів; 
− при виконанні завдання 3.2 оцінка може бути знижена згідно таблиці: 

Помилка 
Знижка оці-

нки, бали 

Помилки перетворення одного операнду в заданий код 1 
Відсутність перетворення одного операнду в заданий код 2 
Помилки перетворення результату виконання операції в заданий код 1 
Відсутність перетворення результату виконання операції в заданий 
код 

2 

Помилки при фіксації переповнення 1 
Відсутність фіксації переповнення 2 
Відсутність організації циклічного переносу (якщо перенос є потріб-
ним) 

1 

Відсутність реакції алгоритму на операнд типу -2n для деяких кодів 1 
Некоректне використовування знаку операндів 1 
Некоректне виконання арифметичної операції 2 
Відсутність програми 15 

 
При оцінюванні завдання 3.3 застосовуються такі критерії оцінки знань: 
− виконання завдання в повному обсязі оцінюється в 15 балів; 
− при виконанні завдання 3.3 оцінка може бути знижена згідно таблиці: 

Помилка 
Знижка оцінки, 

бали 

Некорректне кодування вершин ГСА 3 
Відсутність таблиці переходів КА 12 
Помилки таблиці переходів КА 3 
Відсутність функцій переходів КА 2 
Відсутність функцій виходів КА 2 
Помилки функцій переходів КА 1 
Помилки функцій виходів КА 1 
Відсутність синтезу дешифратора станів КА 3 
Помилки синтезу дешифратора станів КА 2 
Синтез немінімального дешифратора станів КА 1 
Відсутність схеми КА 4 
Помилки схеми КА 1 
Відсутність синтезу КА 15 

 
Загальна оцінка фахового вступного випробування формується залежно від на-
браних за відповіді на питання балів наступним чином:  
 

Сума балів   Оцінка за національною шкалою  

90-100 балів відмінно   
60-89 балів добре  
30-59 балів задовільно  
0-29 балів незадовільно   



 
 

 
Голова комісії із проведення 
фахових вступних випробувань  
за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія» 
професор, д.т.н., зав. кафедри КІ   ______________ Святний В.А. 

 


