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9. Сформулюйте визначення перемикальної функції, логічного елементу та 
комбінаційної схеми. Наведіть приклади.  

10. Як реалізується операція віднімання в цифрових машинах. Навести прик-
лади, як за допомогою модифікованого коду визначити правильний знак 
результату. 

11. Синтезуйте операційну схему для обчислення значення функції D, якщо її 
аргументами є правильні дроби А = 0,а1а2...а„, B = 0,bxb2...bn та С = 

0,с1с2...сn. Розрядність дробів п=5, з урахуванням знакового розряду. Вико-
нати логічне моделювання роботи пристрою за допомогою цифрової діаг-
рами із довільними значеннями операндів: D=A(B-1)+0,5C. 

12. Визначте зв'язок між моделями Милі та Мура. 
 

2. КОМП’ЮТЕРНА ЕЛЕКТРОНІКА 
 

1. Біполярний дрейфовий транзистор. Його параметри, ВАХ, УГП. 
2. Процеси в p-n-переході, його ВАХ, параметри.  
3. МОН – транзистор, УГП, параметри, ВАХ, маркування. 
4. Основні технологічні процеси, які використовуються при побудові інтег-

ральних схем (ІС): підготовчі операції, методи очищення монокристалів, 
методи окислення, формування металевих плівок, методи введення домі-
шок n та р – типу в монокристал, метод епітаксіального вирощування тон-
ких плівок монокристалу кремнія, методи фотолітографії.  

5. МНОН – транзистор ІС. 
6. Логічні елементи ІС: І, НЕ, АБО, І-НЕ, І-АБО, їх таблиці вірності та часові 

діаграми. 
7. Синхронний D - тригер, таблиця переходів, УГП, часова діаграма. 
8. Мультивібратори, їх класифікація.  
9. Загальмований мультивібратор на елементах ІЛЕ, І-НЕ, схема, часова діаг-

рама.  
10. Однопівперіодний випрямляч з активним навантаженням, схема, часова 

діаграма. 
11. Стабілізатор постійної напруги компенсаційного типу з безперервним ке-

руванням в інтегральному виконанні. 
12. Безтрансформаторні вторинні джерела живлення. 
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СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 
 

для самостійної підготовки вступника до  
фахового вступного випробування 

 

 

КОМП’ЮТЕРНА ЛОГІКА 
 

 

Основна: 

 

1. Матвієнко М.П. Комп’ютерна логіка: навч. посібн./ М.П. Матвієнко. –Х., 
2011. 

2. Луценко С.А.: Комп’ютерна логіка: навч. посіб. для ВНЗ/ С.А. Луценко, 
В.В. Пасічник, Є.В. Тиш. – Л., 2017. 

3. Жабін В.І. Прикладна теорія цифрових автоматів: навч. посібн./ В.І. Жабін, 
І.А. Жуков, І.А. Клименко, В.В. Ткаченко. – 2-е вид., доопрац. – К., 2009 .  

 

 

 

Додаткова: 

 

1. Бабич М.П. Комп’ютерна  схемотехніка: навч. посібн./ М.П. Бабич, І.А. Жу-
ков. – К., 2004. 

2. Жабін В.І. Цифрові автомати: практикум. / В.І. Жабін., В.В. Ткаченко – К., 
2004.  

 
 

КОМП’ЮТЕРНА ЕЛЕКТРОНІКА  
 

Основна: 

 
1. Андрєєв В.І. Комп'ютерна електроніка. / В.І. Андрєєв, О.В. Андрєєв. - К., 

2010. 
2. Васильєва Л.Д. Напівпровідникові прилади / Л.Д.Васильєва, Б.І. Медвиден-

ко, Ю.І. Якименко. - К., 2003. 
3. Завадский В.А.  Компьютерная электроника. / В.А. Завадський.  - К., 1996.  
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Додаткова: 

 

1. Скаржена В.А. Электроника  и микроэлектроника. Часть 1/В.А. Скаржена, 
А.Н. Луценко. – К., 1991. 

2. Андрєєв В.І. Проектування цифрових пристроїв на базі типових інтеграль-
них мікросхем. Навчально-методичний посібник з курсового проектуван-
ня. / В.І. Андрєєв, О.В. Андреєв –  К., 2005. 
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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. В чому сутність проблеми мінімізації перемикальних функ-

цій? Навести відомі методи мінімізації. Охарактеризувати основні етапи мінімі-
зації перемикальних функцій одним з відомих методів. 

Завдання 2. Основні технологічні процеси, які використовуються при по-
будові інтегральних схем (ІС): підготовчі операції, методи очищення монокрис-
талів, методи окислення, формування металевих плівок, методи введення домі-
шок n та р – типу в монокристал, метод епітаксіального вирощування тонких 
плівок монокристалу кремнія, методи фотолітографії. 

Завдання 3. За допомогою логічних елементів I, АБО, HE побудувати 
комбінаційну схему для виразу y = (AvBvCDE)vBCD. 

 
 
Схвалено на засіданні кафедри комп’ютерних систем та мереж 
(Протокол №2 від 20.02.2020) 
 
Завідувач кафедри _________________________ І.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 
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Відповідність рейтингових оцінок 
у балах оцінкам за національною шкалою  

 

Оцінка 
в балах 

Пояснення 

100-
200 

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     

 


