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ВСТУП 
 

Мета фахового вступного випробування — визначення рівня знань з 
комплексу фундаментальних дисциплін і передбачає визначення рівня  підго-
товки абітурієнтів, що дозволяє оцінити світогляд вступника, а також визна-
чити рівень його інтелектуального потенціалу та визначення необхідного рі-
вня знань для навчання за спеціальністю. 

Фахове вступне випробування проходить у письмовій формі у вигляді 
теоретичних питань та практичного завдання на основі теоретичних пи-
тань. 

Фахове вступне випробування проводиться упродовж 2-х академічних 
годин  (90 хв.). 

Організація фахового вступного випробування здійснюється відповідно 
до Положення про приймальну комісію Національного авіаційного універси-
тету. 

 
 

ПЕРЕЛІК ПРОГРАМНИХ ПИТАНЬ 

з дисциплін,  
які виносяться на фахове вступне випробування   

на освітній ступінь «Бакалавр» зі скороченим терміном навчання 
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» 

 
1. КОМП’ЮТЕРНА ЛОГІКА 

 
1. Які системи числення називаються позиційними, непозиційними ? 
2. Виконайте арифметичні операції в різних системах числення.  
3. Які фактори необхідно враховувати при виборі системи числення? 
4. Дайте визначення логічних функцій: інверсії, диз’юнкції, кон’юнкції.  
5. Для чого призначені методи мінімізації? 
6. Назвіть методи мінімізації логічних виразів. 
7. Назвіть графічні методи мінімізації. 
8. Системи числення. Визначення, характеристика основних систем чис-

лення. 
9. Переведення чисел з однієї системи числення в іншу. Правила переве-

дення. 
10. Кодування від’ємних чисел у ЕОМ. 
11. Додавання чисел із знаками у машинних кодах. Додавання і віднімання 
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чисел в доповнювальних кодах. 
12.  Зсуви машинних кодів. 
 

2. КОМП’ЮТЕРНА ЕЛЕКТРОНІКА 
 

1. Наведіть класифікацію напівпровідникових приладів. Вкажіть основні 
параметри та характеристики напівпровідникових діодів. 

2. Дайте загальну характеристику випрямлячів, наведіть їх класифікацію.  
3. Поясніть будову та принцип дії біполярних транзисторів.  
4. Дайте оцінку основним режимам роботи біполярних транзисторів.  
5. Вкажіть які транзистори і чому називають польовими.  
6. Поясніть будову та принцип дії польових транзисторів з керуючим p-n 

переходом і каналом n-типу.  
7. Дайте стислу характеристику польових транзисторів з ізольованим за-

твором (МДН-транзисторів).  
8. Підсилювачі. Наведіть загальні відомості про них і дайте класифікацію. 
9. Дайте загальну характеристику операційних підсилювачів (ОП).  
10. Наведіть основні параметри і характеристики ОП. 
11. Проаналізуйте роботу інвертуючого суматора, інтегратора та диферен-

ціатора на ОП. 
12. Вкажіть методи регулювання напруги постійного струму та про-

аналізуйте їх. 
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ЗРАЗОК 

білету фахового вступного випробування 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
Факультет кібербезпеки, комп’ютерної та програмної інженерії 

Кафедра комп’ютерних систем та мереж 
 
 
ЗАТВЕРДЖУЮ 
Декан факультету 

       _____________ О. Азаренко 
 
 

Освітній ступінь:  Бакалавр 
Галузь знань:  12 «Інформаційні технології» 
Спеціальність:   123 «Комп’ютерна інженерія» 
ОПП:    «Комп’ютерні системи та мережі» 
 
 

Фахове вступне випробування 
Білет № 1 

 
Завдання 1. Для чого призначені методи мінімізації? 
Завдання 2. Наведіть класифікацію напівпровідникових приладів. 

Вкажіть основні параметри та характеристики напівпровідникових діодів. 
Завдання 3. Додавання чисел із знаками у машинних кодах. Додавання і 

віднімання чисел в доповнювальних кодах. 
 
 
 
Схвалено на засіданні кафедри комп’ютерних систем та мереж 
(Протокол №2 від 20.02.2020 

 
Завідувач кафедри _______________________ І.A. Жуков 
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РЕЙТИНГОВІ ОЦІНКИ 

 
Виконання окремих завдань фахових вступних випробувань 

 

Вид навчальної роботи 
Максимальна величина рейтингової оцінки 

(бали) 

Виконання завдання № 1 70 

Виконання завдання № 2 70 

Виконання завдання № 3 60 

Усього 200 

 
 

 
Відповідність рейтингових оцінок 

у балах оцінкам за національною шкалою 
 

Оцінка 
в балах 

Пояснення 

100 

180–200 
Відмінно 
(відмінне виконання лише з незнач-
ною кількістю помилок) 

Вступне  
випробування 

складено 

150-179 Добре 
(в загальному вірне виконання з 
певною кількістю суттєвих помилок) 

100-149 Задовільно 
(непогано, але зі значною кількістю 
недоліків та задовольняє мінімаль-
ним критеріям) 

0-99 Вступне випробування не складено 
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(Ф 03.02 – 01) 
АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА  

№ 
Куди  

передано 
(підрозділ) 

Дата 
видачі 

П.І.Б. отримувача 
Підпис  

отримувача 
Примітки 

      

      

      

           (Ф 03.02 – 02) 
АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

 №  Прізвище ім'я по-батькові 
Підпис  

ознайомленої 
особи 

Дата 
ознайом-

лення 
Примітки 

     
     

 
(Ф 03.02 – 03) 

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

№ 

№ листа (сторінки) Підпис 
особи, 

яка 
внесла 
зміну 

Дата 
внесення 

зміни 

Дата 
введення 

зміни Зміненого Заміненого Нового 
Анульо- 
ваного 

        
        

 
(Ф 03.02 – 04) 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ 

№ Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис 
Висновок щодо  

адекватності 
     
     

(Ф 03.02 – 32) 
УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН 

 Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата 

Розробник     
Узгоджено     
Узгоджено     

 


