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“Програмування та алгоритмічні мови” 
 
Алгоритми в програмуванні. Поняття про алгоритм. Властивості алгоритмів. 

Базові структури алгоритмів.. Формалізація та алгоритмізація обчислювальних процесів. 
Поняття про мови програмування. Транслятори. Алгоритмічна мова PASCAL .  

 
Програмування на мові PASCAL. Етапи підготовки і рішення задач обробки 

інформації. Алгоритми I програми. Основні поняття про програмування і алгоритмічні 
мови. Алгоритмізація розв’язків. Поняття алгоритму. Схеми  алегоритмiв програм згідно з 
Державним  стандартом  I  ЕСПД.  Алгоритмизатія лінійних, розгалужених i цикличних  
обчислювальних  процесів. 

 
Структура програми на мові Паскаль. Проста обчислювальна програма. Основні 

елементи мови Паскаль. Константи. Змінні. Оператор надання значення  змінній. 
Арифметичні вирази. Складання лінійних  обчислювальних програм Програмування 
вводу - виводу інформації. Оператори READ, WRITE, WRITELN. Форматний вивід даних 

 
Керуючі оператори. Програмування розгалужених  алгоритмів. Правила переходу 

від схеми розгалуженого  алгоритму до програми. Керуючій оператор case of.. Правила 
застосування  оператора case of в програмi. 

 
Оператори циклу. Загальний алгоритм циклічного процесу.  Різновиди циклів.  

Алгоритм  циклічного процесу з наданим числом повторень. Оператор циклу I область 
його дії, обчислення змінної циклу. Оператори циклу. Програмування циклічних 
алгоритмів. Табулювання функцій Програмування циклічних алгоритмів.  

 
Рішення задач з застосуванням циклічних алгоритмів. Обчислення суми та 

добутку. .Розв'язання на персонального  комп'ютера типових задач на застосування 
алгоритмів циклічної  структури. Обчислення суми та добутку. Обчислення  суми ряду з 
наданою точністю. 

 
Використання масивів.  Визначення  масивів. Змінні з iндексами. Оператор опису 

масивів. Введення-виведення елементів  масивів. Знаходження найбільшого I найменшого 
елементу  масиву.Сортування  елементів  масиву.  Виведення  результатiв  обчислень  у    
виглядi двомiрноi вихiдноi таблиці. Розв'язання на персональном  комп'ютері типових 
задач на застосування масивів.. Знаходження визначника матрицi. Множiння матриць. 

 
Процедури та  функцiї. Використання процедур і нестандартних функцій. 

Визначення нестандартної функції.  Звертання  до нестандартної функції.  Розв'язання 
задачі  з використанням нестандартної  функції. Визначення  процедур.  Оператори входу 
I виходу з  процедур.  Cуть вхiдних і вихiдних  параметрів, промiжнi змінні, Розв'язання 
задачі з використанням процедури. 

 
Використання процедур і нестандартних функцій. Визначення нестандартної 

функції.  Звертання  до нестандартної функції.  Розв'язання задачі  з використанням 
нестандартної  функції. Визначення  процедур.  Оператори входу I виходу з  процедур.  
Cуть вхiдних і вихiдних  параметрів, промiжнi змінні, Розв'язання задачі з використанням 
процедури. 

 
Модулі . Структура модулів. Переваги  використання модулів. Огляд стандартних 

модулів TURBO-PASCAL. Огляд процедур та функцій модуля System. Огляд стандартних 
модулів TURBO-PASCAL. Огляд процедур та функцій модуля Crt. Огляд процедур та 
функцій модуля Graph. Огляд процедур та функцій модуля Dos 
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Програмування з використанням нестандартних скалярних та структурованих 
типів даних. Використання нестандартних скалярних та структурованих типів даних в 
прикладних програмах. Розв'язання на персонального  комп’ютера прикладної задачі  з 
використанням нестандартних скалярних та структурованих типів даних. 

 
Визначення файлів даних. Органiзацiя  файлів. Файли послідовного доступу. 

Файли прямого доступу. Оператори для  файлами. Використання  файлів  даних  в  
прикладних програмах. 

 
Розширення можливостей стандартної мови PASCAL. Графіка у TURBO-PASCAL 

Графічна  бібліотека системи TURBO-PASKAL. Графічні  процедури для висвітлення 
точок, будування лінії, кола, дуги кривих ліній, iншіх  простіших  зображень. 

 
Програмування на мові C. Введення в програмування на C. Основні конструкції 

мови ПАСКАЛЬ: алфавіт, константи, змінні, стандартні функції, арифметичні вирази. 
Оператор присвоєння значення змінній. Порядок програмування арифметичних виразів. 
Типи даних в C. Операції присвоєння. Керуючі структури .IF THEN. Керуюча структура 
.WHILE. Функції  C. Масиви в C. Форматований введення вивід. 
 
 

“Мікросхемотехніка” 
 

Функціональні вузли комбінаційного типу. 
Шифратори і дешифратори. Визначення шифратори і дешифратору. Способи 

проектування. Різновиди побудови шифраторів і дешифраторів. 
 
Суматори. Суматор по модулю два. Напівсуматор. Повний суматор. 

Проектування суматорів. 
 
Функціональні вузли послідовністного типу. 
Тригери. Тригери RS-типу. Способи проектування тригерів RS-типу. Різновиди 

побудови тригерів RS-типу. 
Тригери D-типу. Визначення тригеру. Способи проектування тригерів D-типу. 

Різновиди побудови тригерів D-типу. 
Тригери Т-типу та JК- типу. Визначення тригеру. Способи проектування тригерів Т- 

та JК- типу. Різновиди побудови тригерів Т- та JК- типу. 
 
Регістри і лічильники. Паралельний регістр. Послідовний регістр. Регістр зсуву.  
Підсумовуючий лічильник. Лічильник, що віднімає. 
 

 
“Архітектура ЕОМ” 

 
Вступ. Істрія розвитку ЕОМ. Структура та порівняльні характеристики ЕОМ. 

Основні архітектурні поняття. Загальні вимоги, що висуваються до сучасних 
комп’ютерів. Класифікація комп’ютерів по областям застосування. Оцінка 
продуктивності обчислювальних систем. 

Накопичувачі інформації в ЕОМ.  Термінали. Організація шин сучасних ЕОМ. 
Системні ресурси. 

 
Класифікація та порівняльні характеристики мікропроцесорів. Архітектура МП та 

їх класифікація. Конвейерна організація МП. Суперскалярна обробка в МП. 
Особливості архітектури 16-ти розрядних процесорів. Особливості архітектури 32-ти 
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розрядних процесорів. Особливості архітектури процесорів Pentium. Особливості 
архітектури 64-ти розрядних процесорів. Багатопроцесорні системи та системи високої 
готовності.  

 
Запам'ятовуючі пристрої та контролери вводу/виводу. Оперативні запам’ятовуючі 

пристрої. Класифікація систем пам’яті. ОЗП статичного типу. побудова ОЗП статичного 
типу. ОЗП динамічного типу. Побудова модулів пам’яті динамічного типу. Принципи 
організації кеш пам’яті. Принципи організації стекової пам’яті. Постійні 
запам’ятовуючі пристрої. Побудова модулів ПЗП. 

 
Контролери вводу/виводу. Функції інтерфейсу введення/виведення. Програмований 

паралельний інтерфейс. Програмований інтерфейс клавіатури та індикації. Архітектура 
та функціональні можливості контролера прямого доступу до пам’яті. Програмований 
послідовний інтерфейс. Програмований контролер переривань. Режими роботи та 
принципи функціонування контролеру прямого доступу до пам’яті. 

 
 

“Мікропроцесорні системи” 
 

Мікропроцесорні системи та контролери. Класифікація мікропроцесорів. Поняття 
мікропроцесора (МП), мікро-ЕОМ (МЕОМ), однокристальної мікро-ЕОМ (ОМЕОМ). 
Еволюція МП і ОМЕОМ. Основні характеристики МП і ОМЕОМ. Класифікація МП. 
Різновиди сучасних МП та МК. 
 
Структура мікропроцесорних систем. Поняття організації та архітектури МП і ОМЕОМ. 
Основні типи архітектури МП і ОМЕОМ. Узагальнена структурна схема МПС. Принципи 
побудови МПС. Будова МП та його характеристики.  Системна шина МПС (шина даних, 
шина адреси, шина управління). Методи передачі інформації. Підсистеми переривань та 
прямого доступу до пам’яті.  

 
 Організація простору пам'яті. Організація блока (сегмента) регістрів: адресні 

регістри, регістри даних, спеціальні регістри. Методи адресації даних. Способи адресації 
операндів. Пам’ять МПС. Виконання програми в покроковому та автоматичному режимах 

 
 Периферійні контролери та їх програмування в МПС. Склад і призначення МП 
комплекту мікросхем серії К580. Центральний процесор К580ВМ80. Структура 
мікропроцесору КР580ВМ80.  Формати команд та даних. Способи адресації даних, які 
використовуються в МП К580ВМ80. Довжина команди у байтах та її розміщення в пам'яті 
програм. 

 Особливості програмування МП систем із використанням мов низького рівня. 
Основи мови Асемблера. Мнемоніка команди, код операції (КОП), операнд, машинний 
код, коментар.  Система команд МП К580ВМ80. Команди пересилки даних. Команди 
арифметичних операцій. Виконання арифметичних операцій над багатобайтними числами. 
Команди логічних операцій. Команди вводу-виводу. 

  
Схема алгоритму, підпрограми. Послідовність розробки робочої керуючої 

програми. Виконання операцій множення та ділення. Обчислення спеціальних функцій.  
Принципи і засоби організації введення-виведення інформації. Паралельний інтерфейс 
КР580ВВ55, що програмується. Структурна схема, призначення зовнішніх виходів, 
приклади застосування, особливості програмування. 

 
 Послідовний інтерфейс КР580ВІ51, що програмується. Структурна схема, 

призначення зовнішніх виходів, приклади застосування, особливості програмування.  
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Контролер прямого доступу до пам'яті КР580ВТ57, що програмується. Структурна схема, 
призначення зовнішніх виходів, приклади застосування, особливості програмування. 

 
 Контролер переривань КР580ВН59, що програмується. Структурна схема, 

призначення зовнішніх виходів, приклади застосування, особливості програмування. 
Загальна характеристика ОМЕОМ родини МК51. Основні характеристики. Призначення 
зовнішніх виводів і сигналів керування. 

 
 Структурна схема ОМЕОМ. Призначення основних елементів. Арифметично-

логічний пристрій. Резидентна пам'ять даних. Резидентна пам'ять програм. Блок переривань. 
Блок таймерів-лічильників. Блок послідовного інтерфейсу. Паралельні порти введення-
виведення. Блок керування та синхронізації. Особливості функціонування і застосування 
ОМЕОМ К1816ВЕ751. Використання таймерів-лічильників 

. 
 Використання паралельних портів введення-виведення. Застосування 

послідовного порту. Розширення внутрішньої системи введення-виведення. 
Особливості структури переривань. Організація покрокового режиму роботи. 
Організація пам'яті.  Загальна характеристика системи команд. Методи адресації операндів. 

 
Порівняльна характеристика систем команд МП К580ВМ80 та 

ОМЕОМК1816ВЕ751.Особливості застосування ОМЕОМК1816ВЕ751. Програмування і 
перевірка ОМЕОМ К1816ВЕ751. Програмування біта захисту пам'яті. Організація режиму 
холостого ходу і зниженого енергоспоживання. Початкова ініціалізація ОМЕОМ К1816ВЕ751. 
Використання МК в системах керування ТП. Переваги та недоліки порівняно з одноплатними 
МП. 
 
Реальна МПС на базі контролера керування.  Виконавчі механізми МПС.Призначення, 
види та характеристики виконавчих механізмів (ВМ). Електричні виконавчі механізми. 
ВМ з електромагнітним приводом. ВМ з двигунами постійного струму. Принцип дії та 
основні характеристики. Регулювання частоти обертання. ВМ з двигунами змінного 
струму.  

 Електромагнітні муфти. Принцип дії та класифікація. Гідравлічні та пневматичні 
ВМ. Принципи дії. Переваги та недоліки.  

 
 Системи керування виконавчими механізмами.  Простіші схеми управління 
електродвигунами. Суть управління двигуном та методи його реалізації. Датчики, їх 
класифікація та підключення до МПС. Основні відомості про датчики та загальні 
характеристики. Класифікація електричних датчиків. Вимоги, що висуваються до 
датчиків. Параметричні датчики активного опору. Контактні датчики. Реостаті та 
потенціометричні датчики. Тензодатчики, терморезистори та термопари. Параметричні 
датчики реактивного опору. Індуктивні та ємнісні датчики. Генераторні датчики. 
Термоелектричні, п’єзоелектричні та тахометричні датчики. Критерії вибору датчиків для 
МП систем управління. Призначення датчиків в МП системах управління. Інтерфейси 
підключення датчиків до МПС. 

 
 Реальна МПС замкненого та розімкненого типу. Поняття МПС замкнутого та розімкнутого 
типів. АСУ контролю та сигналізації. АСУ управління. АСУ регулювання.. Стадії 
проектування та склад проектів АСУ та МПС. Загальні поняття. Завдання на проектування та 
вихідні дані. Оформлення та комплектування робочої документації. Структурна схема МПС. 
Призначення структурних схем, вимоги до оформлень структурних схем. Приклади 
оформлення структурних схем. Розробка функціональних схем. Призначення 
функціональних схем, методика та принципи їх виконання, вимоги до оформлень 
функціональних схем. Розгляд прикладів оформлення функціональних схем. 
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 Принципіальні електричні схеми. Вимоги та правила виконання схем. Умовні графічні 
позначення елементів схем, позначення кіл. Умовні позначення елементів схем. Приклади 
оформлення принципіальних електричних схем. 
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1994. 
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Электронные устройства информационной автома-тики: Учебник. /Под общ. ред. А.А. 
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Одесса: Лыбидь, 1991.- 256 с. 
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18. Руденко В.С., Сенько В.В., Трифонюк В.В. Основы промыш-ленной электроники: 
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20.Микроэлектронные устройства автоматики. /Под ред. А.А.Сазонова.- М: 
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21.Основы промышленной электроники /Под ред. В.Г. Герасимова.- М: 
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22. Васильев В.И., Гусев Ю.М., Миронов В.Н. и др. Электронные промышленные 

устройства- М.: Высш. шк., 1988.- 303 с. 
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Тестові завдання 
для проведення вступних випробувань на навчання за скороченим 

терміном підготовки після отримання диплому "молодший спеціаліст" 
за напрямом  6.050201  у 2011р. 

 

Загальні положення 
Тестові завдання використовуються, відповідно до типових умов вступу 

у вищі навчальні заклади України, що запропоновані Міністерством освіти і 
науки, молоді та спорту України, при зарахування на навчання для 
отримання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за скороченим 
терміном підготовки на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста, за умови подачі відповідних документів в 
приймальну комісію ЖДТУ. 

Наведені нижче тести використовуються для проведення фахових 
вступних випробувань при вступі на навчання до Житомирського 
державного технологічного університету для отримання освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр. 

Право участі в фахових вступних випробуваннях мають вступники, які 
отримали освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» за 
спорідненими напрямами підготовки. Вступні випробування проводяться 
відповідно до графіку, затвердженого головою приймальної комісії ЖДТУ. 

Тривалість випробування одна астрономічна година. 
На протязі цього часу абітурієнт повинен розв’язати тестове завдання, 

яке включає тести з наступних дисциплін: “Програмування та алгоритмічні 
мови”, “Мікросхемотехніка”, “Архітектура ЕОМ”, “Мікропроцесорні 
системи”. 

Тестове завдання включає 10 тестових питань різного ступеню 
складності, які охоплюють всі вище перелічені дисципліни. Тестове завдання 
формується випадковим чином із масиву тестових питань окремих 
дисциплін. 

Тестове завдання має наступну структуру: 
5 тестових питання по 5 балів; 
5 тестових питання по 15 балів. 

Якщо тестове завдання має декілька правильних відповідей, то оцінка 
виставляється пропорційно кількості правильних відповідей. 

Робота оцінюється за 100-бальною шкалою від 100 до 200 балів. 
Мінімальна позитивна оцінка для участі в конкурсі на навчання  

для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр – 124 бали. 
 
 
Голова фахової атестаційної комісії 
 
доцент       В.В. Гніліцький 

 



 8

 
Зразок  тестового завдання 

 
Житомирський  державний технологічний університет  
Факультет інформаційно-комп’ютерних  технологій 
Напрям підготовки 6.050201 „Системна інженерія” 

 
Фахове випробування на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня  

„бакалавр” 
 
 

Білет № ** 
 

1. Який з зазначених є логічним типом (5 б.) 
1) Char; 
2) Real; 
3) Byte; 
4) Boolean; 
5) інша відповідь. 

 
 
2. Сукупність технічних засобів та програмного забезпечення, 
призначених для інформаційного обслуговування користувачів та 
технічних об’єктів це: (5 б.) 

1) інформаційно-обчислювальні системи; 
2) програмне забезпечення; 
3) технічні засоби; 
4) мікропроцесор; 
5) інша відповідь. 

 
 
3. Яка схема випрямляча має найбільше розповсюдження для живлення 
навантаження великої потужності: (5 б.) 

1) однофазна однопівперіодна; 
2) трифазна мостові (схема Ларіонова); 
3) однофазні двопівперіодні; 
4) схема подвоювача напруги; 
5) інша відповідь. 

 

4. Які з магістралей мікропроцесора КР580ИК80А (18080) є 
двонаправленими? (5 б.) 

1) шини адреси; 
2) шини керування; 
3) шини даних; 



 9

4) всі; 
5) інша відповідь. 

 

5. Якого розділу немає в програмі, написаної на мові Паскаль? (5 б.) 
1) заголовку ; 
2) приміток (коментарю); 
3) описів; 
4) операторів; 
5) інша відповідь. 

 
 
6. Що таке масив? (15 б.) 

1) обмежена впорядкована сукупність однотипних величин;  
2) обмежена відсортована сукупність однотипних величин; 
3) обмежена сукупність різних елементів; 
4) сукупність обмеженого числа логічно зв’язаних компонентів, які 

належать до різних типів; 
5) інша відповідь. 

 
 
7. Вміст в адресній частині самого операнда, а не адреси операнда чи 
будь-якої інформації, що описує його місцезнаходження називається: (15 
б.) 

1) регістровою адресацією; 
2) індексною адресацією; 
3) безпосередньою адресацією; 
4) прямою адресацією; 
5) інша відповідь. 

 
8. До якого типу з нижче перерахованих підсилювачів можна віднести 
операційний підсилювач: (15 б.) 

1) підсилювач постійного струму; 
2) підсилювач змінного струму; 
3) смуговий підсилювач; 
4) інша відповідь. 

 
9. Для виконання яких перелічених нижче функцій призначений цикл 
роботи мікропроцесора мікропроцесора КР580ИК80А (18080) вибірка - 
виконання? (15 б.) 

1) реалізація покомандних кроків програми; 
2) декодування адреси; 
3) переміщення даних; 
4) очікування готовності; 
5) інша відповідь. 
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10. Керування клавіатурою можливе через: (15 б.)  
1) регістри загального призначення; 
2) АЛП, дешифратор команд, акумулятор та регістр прапорців; 
3) порти 60h, 61h, 64h, безпосереднім посиланням відповідних 

команд та даних; 
4) сукупність апаратних та програмних засобів, що забезпечують 

зв’язок користувача із системою; 
5) інша відповідь. 

 
 

 
Голова фахової атестаційної комісії 
 
доцент       В.В. Гніліцький 
      


