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1 ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

Програма вступних випробувань складена на підставі Умов прийому на 

навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затверджених 

Наказом МОНУ від 13 жовтня 2016 року №1236, зареєстрованих в Міністерстві 

юстиції України від 23 листопада 2016 року за № 1515/29645.

1.1 ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ

До участі у конкурсі щодо зарахування на навчання для здобуття 

освітнього ступеня магістра зі спеціальності 123 - Комп’ютерна інженерія 

(освітня програма - Спеціалізовані комп’ютерні системи) згідно переліку 

галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів 

вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 

квітня 2015 року № 266, допускаються особи, які здобули освітній ступінь 

бакалавра чи магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за 

спеціальностями згідно таблиці 4 Правил прийому до Черкаського державного 

технологічного університету в 2017 р.

Вступник має виявити базові знання з теорії та практики дисциплін, що 

виносяться на вступне випробування.

1.2 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

Перевірити відповідність знань, умінь, навичок вступників вимогам 

програм.

Оцінити ступінь підготовки вступників до вищих навчальних закладів для 

навчання та здобуття ступеня освітнього ступеня магістра зі спеціальності 123 - 

Комп’ютерна інженерія (освітня програма - Спеціалізовані комп’ютерні 

системи)



1.3 ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН ТА РОЗДІЛІВ З НИХ, ЯКІ 

ВИНОСЯТЬСЯ НА ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ
На іспит виносяться питання з навчальних програм наступних дисциплін:

• основи теорії передачі даних і сигналів за темами:
- бездротова передача даних (Bluetooth, WiFi, WiMAX),
- види модуляції та їх властивості (амплітудна, балансна, фазова, частотна 

модуляції);
- спектри сигналів при різних видах модуляції,
- вимоги до середовищ первинних мереж та їх характеристики,
- амплітудно-маніпульоване коливання, фазо-маніпульоване коливання, 

частотно-маніпульоване коливання, спектри маніпульованих коливань,
- фільтри, модулятори, детектори;

• надійність, контроль, діагностика та експлуатація КІА за темами:
- функціональна залежність вірогідності безвідмовної роботи цифрової 

апаратури,
- здатність цифрової апаратури протистояти комплексу шкідливих 

чинників,
- залежність інтенсивності відмов від часу роботи виробів під 

навантаженням,
- закони розподілу часу, що залишився до наступної відмови в роботі 

цифрової апаратури ;
• комп'ютерна електроніка за темами:

- транзистори МДП, КМОП, біполярні,
- елементи, що призначені для обробки цифрової інформації -  тригери, 

логічні елементи І, АБО, НІ,
• комп'ютерна схемотехніка за темами:

- комбінаційні схеми побудовані за функціями алгебри логіки,
- аналого-цифрові перетворювачі,
- цифро-аналогові перетворювачі.
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2 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

Вимоги до вступного іспиту відповідають вимогам чинних навчальних 

програм згідно стандарту вищої освіти за спеціальністю 123 - Комп’ютерна 

інженерія (освітня програма - Спеціалізовані комп’ютерні системи).

Час тестування -  3 астрономічні години (180 хвилин).

Вступні випробування проводяться у формі тестування в письмовій формі.

Вступні випробування з фахових дисциплін складаються з двох блоків: 
тестові питання і задача.

До тестового блоку та задачі входять питання з дисциплін: основи теорії 

передачі даних і сигналів; надійність, контроль, діагностика та експлуатація 

ЕОМ; комп'ютерна електроніка; комп'ютерна схемотехніка. Для кожного 

тестового завдання подано чотири варіанти відповідей, з яких тільки одна 

правильна. Тестове питання вважається виконаним правильно, якщо абітурієнт 

вказав тільки одну правильну відповідь. Задача складається з трьох частин. До 

кожної частини задачі подано три варіанти відповідей, з яких тільки одна 

правильна. Частина задачі вважається виконаною правильно, якщо абітурієнт 

вказав тільки правильну відповідь.

Правильність виконання завдань оцінюється відповідно до критеріїв 

оцінювання знань.

Екзаменатор не зобов’язаний читати розв’язання завдань, що наведені 

вступником в чернетці.

Оцінювання роботи здійснюється за 100-бальною шкалою відповідно до 

критеріїв оцінювання.

Вступник допускається до участі у конкурсі на зарахування за умови 

отримання не менше 24 балів на вступному випробуванні.



З КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

1. Вступні випробування з фаху оцінюються за 100 -  бальною шкалою:

• За правильне розв’язання тестових питань 1 і 2 вступник одержує 

по 20 балів, за правильне розв’язання тестового питання З 

вступник одержує ЗО балів, за правильне розв’язання задачі 4 

вступник одержує ЗО балів.

• Задача складається з трьох частин, за правильне розв’язання 

кожної з них1 вступник одержує по 10 балів.

• За неправильну відповідь на тестове завдання або частину задачі 

вступник отримує -  0 балів.

2. Оцінка за тест (співбесіду) виставляється як сума балів за кожне 

завдання.

3. До конкурсного відбору при прийомі на навчання допускаються особи, 

що отримали не нижче 24 балів (зараховано).

Голова фахової атестаційної комісії 
зі спеціальності 123 - Комп’ютерна інженерія, 
(освітня програма -  
Спеціалізовані комп’ютерні системи) д.т.н., проф. Лукашенко В.М.


