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ВСТУП
Прийом на підготовку освітньо-кваліфікаційного ступеня «магістр» за спеціальністю
«Телекомунікації та радіотехніка», спеціалізація «Інформаційно-обчислювальні засоби електронних систем» відбувається згідно Положення НТУУ «КПІ» про прийом на навчання за
освітньо-професійними програмами підготовки магістра затвердженого на засіданні Приймальної комісії НТУУ "КПІ".
Для проведення вступних випробувань та конкурсного відбору на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів наказом ректора створюються атестаційні комісії факультетів/інститутів, підкомісії за відповідними спеціальностями та з іноземних
мов, які є робочим органом Приймальної комісії університету. Головою атестаційної комісії є
декан факультету (директор інституту), головами підкомісій за спеціальностями призначаються завідувачі відповідних випускових кафедр, а членами – провідні професори (доценти),
викладачі кафедри (викладачі інших кафедр) та куратори навчальних груп.
Одним з завдань атестаційної комісії факультету є затвердження та, не пізніше ніж
за три місяці до початку прийому документів на відповідну форму навчання, оприлюднення (на сайті факультету та інформаційних стендах) назви фахової навчальної дисципліни, з якої будуть проведені вступні випробування (назви навчальних дисциплін при проведенні комплексного випробування) та програми з фахових вступних випробувань.
Програма комплексного фахового випробування для вступу на освітньо-професійну
програму підготовки магістра за спеціальністю «Телекомунікації та радіотехніка», спеціалізація «Інформаційно-обчислювальні засоби електронних систем» визначає розділи навчальних дисциплін, які винесені на комплексне фахове випробування, перелік питань по кожному
розділу, список рекомендованої літератури для самостійної підготовки студентів до комплексного фахового випробування, методику оцінки виконання завдань комплексного фахового
випробування. Головним завданням програми є забезпечення можливості вступникам на навчання самостійно підготуватися до складання комплексного фахового випробування.
На комплексне фахове випробування для вступу на освітньо-професійну програму підготовки магістра за спеціальністю «Телекомунікації та радіотехніка», спеціалізація «Інформаційно-обчислювальні засоби електронних систем» винесено розділи наступних навчальних дисциплін навчального плану підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.050902
«Радіоелектронні апарати»: з циклу дисциплін вільного вибору студентів варіативної частини «Основи побудови інформаційних ресурсів», з циклу дисциплін за вибором ВНЗ варіативної частини «Обчислювальні та мікропроцесорні засоби в радіоелектронній апаратурі», з
циклу дисциплін професійної та практичної підготовки нормативної частини «Системи автоматизованого проектування радіоелектронної апаратури - 2».
Методика проведення комплексного фахового випробування (КФВ).
Методика та технологія виконання і оцінювання КФВ наступні.
При призначенні аудиторій для проведення КФВ необхідно забезпечити кожного студента окремим робочим місцем (за столом – один студент).
КФВ проводиться за письмовою формою.
У час, зазначений у графіку, член атестаційної підкомісії роздає студентам варіанти
контрольних завдань КФВ та робочі аркуші, відповідає на можливі запитання студентів щодо змісту КФВ, вимог до їх виконання і критеріїв оцінки та фіксує час початку виконання
роботи. На виконання завдань КФВ надається до 135 хвилин.
По мірі виконання робіт вступники здають члену атестаційної підкомісії виконані роботи і звільняють аудиторію. Член атестаційної підкомісії фіксує час закінчення виконання
роботи.
Перевірка робіт вступників виконується членами атестаційної підкомісії в день проведення вступного випробування. Оцінювання робіт виконується у відповідності з критеріями оцінки, наведеними у програмі нижче. Результати конкурсних заходів атестаційні комісії
оголошують у наступний день після проведення відповідних випробувань.
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Загальні вимоги до екзаменаційних завдань КФВ.
Екзаменаційне завдання КФВ – це перелік формалізованих питань, вирішення яких
потребує уміння застосовувати інтегровані знання програмного матеріалу дисципліни. Екзаменаційне завдання містить три запитання ( по одному з кожної дисципліни, які винесені на
комплексне фахове випробовування).
Екзаменаційні завдання повинні:
– охоплювати весь програмний матеріал навчальної дисципліни;
– мати кількість варіантів на 3-5 більше ніж кількість вступників, які одночасно виконують КФВ (але не менше 30 варіантів);
– мати однакову структуру (за кількістю питань), бути рівнозначної складності, а трудомісткість відповідати відведеному часу контролю (135 хвилин);
– за можливості зводити до мінімуму непродуктивні витрати часу на допоміжні операції, проміжні розрахунки та інше;
– використовувати відомі вступникам терміни, назви, позначення.
Усі екзаменаційні завдання КФВ повинні мати професійне (фахове) спрямування і
вимагати від вступників не тільки відтворення знань окремих тем і розділів навчальних дисциплін, а і їх інтегрованого застосування. При виконанні КФВ вступники повинні продемонструвати як репродуктивні знання так і вміння використовувати набуті знання для вирішення практично спрямованих завдань.

ОСНОВНИЙ ВИКЛАД
Розділи навчальних дисциплін, які винесені на комплексне фахове випробування
Розділ 1. Основи побудови інформаційних ресурсів
1.1. Основні дескриптори розмітки тексту та каскадні таблиці стилів (CSS).
Структура дескрипторів. Дескриптори з параметрами. Парні та непарні дескриптори.
Параметри шрифтів в НТМL. Дескриптори форматування. Робота з таблицями. Спеціальні
символи на веб-сторінці. Нумеровані та маркіровані списки. Використання зображень на
веб-сторінці. Параметри зображення. Формати графічних файлів. Поняття, область використання та принципи побудови каскадних таблиць стилів. Використання CSS на
веб-строрінках, шляхи завдання стилів й оформлення елементів.
1.2. Інтерактивні форми та використання JavaScripts.
Створення елементів форм. Поняття та використання JavaScripts. Інструкції. Змінні та
оператори. Функції у JavaScripts. Робота з вікнами. Використання JavaScripts у формах.
Створення меню за допомогою JavaScripts.
1.3. Мова програмування PHP та баз даних MySQL.
Змінні, константи та функції у PHP. Робота зі строками. Робота з файлами у PHP. Дата
та час. Робота з формами у PHP. Змінні сервера. Регулярні вирази. Робота з сесіями.
Робота з зображеннями. Створення зв’язку MySQL та PHP. Створення пошуку у БД
MySQL. Сортування. Функції для роботи з електронною поштою.
1.4. Розробка веб-рішень за допомогою Asynchronous Javascript And XML (Ajax).
Асинхронні запити за допомогою об’єкту XMLHttpRequest. Робота Ajax-програм з
XML файлами. Відправка інформації з форм реєстрації за допомогою Ajax. Робота з
JSON (JavaScript Object Notation).
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Розділ 2. Обчислювальні та мікропроцесорні засоби в радіоелектронній апаратурі
2.1. Загальні принципи організації та функціонування електронно- обчислювальних
машин
Принципи побудови ЕОМ
Принципи Ч.Бэббіджа и Дж. фон Неймана.
Подання інформації в ЄОМ. Системи числення. Подання відємних чисел (прямий,
обернутий та додатковий код). Кодування символів (ВСD, АSСІІ, Unicode).
Загальна структура ЕОМ (память, процесор, пристрої зберігання та вводу-виводу інформації). Шинна організація взаємодії процесора, памяті та пристроїв (портів) вводу-виводу. Принципи роздільного вводу-виводу і вводу-виводу відображеного в
память. Процесорне (програмне) введення-виведення даних (з очікуванням готовності і по перериванням), поза процесорне введення-виведення (прямий доступ до
пам’яті).
Прикладна архітектура процесорів сімейства ІAPx86.
Програмістська модель процесора архітектури іх86 в 16 та 32 розрядному режимі. Регістри користувача та системні регістри.
Адресація памяті в реальному (R-mode) та захищеному (P-mode).
Способи адресації операндів в командах.
Принцип вводу-виводу в архітектурі x86. Команди вводу-виводу.
Організація переривань. Види переривань. Загальні принципи обробки переривань у
реальному (R-mode) та захищеному (P-mode) режимах.
Обробка зовнішніх переривань. Програмований контролер зовнішніх переривань ПКП
(PIC – Programmable Interrupt Controller) i8259A. Структура, програмістська модель та
програмування PIC. Схема каскадного підключення Master–Slave PIC в системи обслуговування зовнішніх переривань ПЕОМ.
Інтегральні компоненти ЕОМ.
Програмований інтервальний таймер (PIT i8254). Призначення, режими роботи, програмістська модель та основи програмування PIT. Приклади застосування таймера у
ПЕОМ.
Система реального часу ПЕОМ на основі CMOS. Основні характеристики. Процедура
програмного доступу.
Послідовний інтерфейс RS 232C. Загальні вимоги стандарту. Програмістська модель і
програмне керування комунікаційним портом ПЕОМ ( СОМ-порт)
Організація прямого доступу до пам’яті (Direct Memory Access, DMA). Контролер
DMA – структура, функції, регістри, режими роботи, порядок ініціалізації.
2.2. Архітектура однокристальних мікроконтролерів та проектування електронних
апаратів на їх основі.
Загальні особливості однокристальних мікроконтролерів.
Загальні властивості мікроконтролерів (ОМК). Поняття і основні характеристики гарвардської архітектури.
Основні характеристики ОМК сімейства MCS-51. Програмно доступні ресурси ОМК.
Організація внутрішньої (резидентної) пам’яті даних. Способи адресації пам’яті даних. SFR – простір регістрів спеціальних функцій. Простір пам’яті з бітовою адресацією.
Зовнішня пам’ять даних. Схема підключення і організація доступу. Схема підключення зовнішньої пам’яті програм. Порти введення-виведення. Розширення простору
введення-виведення відображенням зовнішніх пристроїв у зовнішню пам’ять.
Таймери у складі ОМК. Режими роботи і програмування таймерів. Застосування таймерів для здійснення затримок часу, рахування зовнішніх імпульсів, вимірювання частоти або протягу імпульсів.
Послідовний порт у складі ОМК. Режими роботи.
Система переривань ОМК.
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Розділ 3. Системи автоматизованого проектування радіоелектронної апаратури - 2
3.1. Методологія проектування цифрових пристроїв на мовах HDL
Цифрові пристрої. Розвиток методології проектування цифрових пристроїв.
Основні етапи проектування цифрових пристроїв.
Мови проектування апаратури ( HDL ), призначення, розвиток, можливості.
Моделювання. Призначення та основні способи моделювання.
Тестові файли ( test - bench ). Призначення. Особливості моделювання програми
ModelSim.
3.2 . Особливості мови Verilog
Мова Verilog. Призначення та особливості. Поведінковий і структурний опис пристроїв.
Конструкція module мови Verilog. Порти - типи і оголошення.
Типи даних у мові Verilog. Особливості різних типів даних.
Масиви у мові Verilog (елементи пам'яті). Оголошення параметрів. Присвоєння значень змінним.
Арифметичні оператори мови Verilog. Оператори еквівалентності і порівняння .
Логічні оператори мови Verilog. Оператори конкатенації і реплікації.
Процедурні блоки мови Verilog. Список виклику процедурного блоку. Блокуюче та
неблокуюче привласнення.
Призначення часових затримок у мові Verilog. Директива `timescale’.
Умовний оператор IF- ELSE. Оператор CASE.
Оператори циклу мови Verilog.
Підпрограми в мові Verilog ( task і function ) .
Вбудовані примітиви в мові Verilog. Спосіб виклику. Примітиви, створювані користувачем.
Виклик і підключення компонентів у мові Verilog.
Тестовий файл ( test - bench ) мовою Verilog.
Системні функції мови Verilog. Директиви компілятора.
Опис синхронних і асинхронних пристроїв на мові Verilog.
Кінцеві автомати. Опис кінцевих автоматів на мові Verilog.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
При виконанні екзаменаційних завдань КФВ заборонено використовувати будь-які
допоміжні матеріали та електронні засоби (мобільні телефони, ноутбуки, планшети і т.і.).
Критерії оцінювання виконання екзаменаційних завдань КФВ.
Критерії оцінки виконання завдань наступні.
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Номер
завдання
1

Максимальний
бал
30

2

35

3

35

Сума

100

Типові помилки

Знижка
балів,
до
1. Незначна неточність у коді програми.
3
2. Некоректно реалізовано функцію у коді програми.
7
3. Програма розроблена частково та не виконує поставлене 20
завдання у повній мірі.
4. Програма не виконує поставленні завдання або не розро- 30
блена.
1.Аналіз проведено досить повно, не враховані деякі особ- 5
ливості.
2. Не зроблені деякі узагальнення.
5
3. Матеріал викладено не зовсім послідовно та логічно.
5
4. Аналіз проведено без врахування деяких важливих кри- 10
теріїв чи параметрів.
5. Аналіз проведено досить поверхово. Не розкрито повніс- 35
тю питання.
1.Аналіз проведено досить повно, не враховані деякі особ- 5
ливості.
2. Не зроблені деякі узагальнення.
5
3. Матеріал викладено не зовсім послідовно та логічно.
5
4. Аналіз проведено без врахування деяких важливих кри- 10
теріїв чи параметрів.
5. Аналіз проведено досить поверхово. Не розкрито повніс- 35
тю питання.

Максимальна кількість балів – 100. Відповідно, шкала оцінювання загальних результатів буде такою.
Сумарна кількість балів
0 – 59
60 – 64
65-74
75-84
85-94
95 – 100

Оцінка ECTS
F
Е
D
C
B
A

Чисельний еквівалент
0
3
3,5
4
4,5
5

При отриманні оцінки F вступник виключається з конкурсного відбору.
Приклад типового екзаменаційного завдання комплексного фахового випробування.
Программирование на языке PHP.
Дано: массив из 10 имен. Найти в массиве «Имен» все ключи, значения которых равны имени
«Антон». Вывести на экран соответствующие ключи и сохранить в файл «name.txt», который
хранится в той самой папке, что и программа.
Вопрос 2.
Однокристальные микроконтроллеры i8051 (К1816ВЕ51).
Основные характеристики.. Организация портов ввода-вывода
Вопрос 1.

6

+5 V

S4

Р2.3

V1

Р2.0
Р2.1
Р2.2
Р1.0
Р1.1
Р1.2

...
Р2.4

Р1.7

S1
S2
S3
1
2
3

6

7 1

2

5

3

8
4

8

Составить программу
1) При замыкании ключа S4 засвечивать светодиод V1
и выводить на 7-ми сегментный индикатор коды
символов (0,1, …,7) в соответствии с кодом, набранным на переключателях S1, S2, S3
2) При размыкании ключа гасить светодиод и индикатор.
Таблицу кодов индикатора хранить в программной памяти.

Опишите на языке Verilog следующее устройство:
Конечный автомат с четырьмя состояниями и двумя входными сигналами Х1, Х2. Условие
перехода из состояния 1 в состояние 2 – Х1 и Х2 = «0». Условие перехода из состояния 2 в
состояние 3 – Х1 = «1». Условие перехода из состояния 3 в состояние 4 – Х2 = «0». Условие
перехода из состояния 4 в состояние 1 – Х1 и Х2 = «1». Выходной сигнал конечного автомата – его предыдущее состояние.

Вопрос 3.
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