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Загальні положення 

 

Додаткове вступне випробування проводиться приймальною комісією 

Хмельницького національного університету – за спеціальністю 123 

«Комп’ютерна інженерія». Додаткове вступне випробування призначено для 

здобувачів вищої освіти, які не мають диплома бакалавра за спеціальністю 

«Комп’ютерна інженерія». 

Під час виконання завдання перевіряються знання, вміння та навички 

студентів щодо розв’язання певних завдань з архітектури комп’ютерів, 

системного програмного забезпечення, комп’ютерних систем, комп’ютерних  

мереж, комп’ютерної схемотехніки. 

 

Критерії оцінювання 

 

Абітурієнт одержує завдання з 3-х екзаменаційних питань, наведених 

нижче, – відповідно на перевірку основних знань і вмінь з архітектури 

комп’ютерів, системного програмного забезпечення, комп’ютерних систем, 

комп’ютерних мереж, комп’ютерної схемотехніки.  

Завдання виконується письмово. Якщо здобувач вищої освіти при 

виконанні завдання показав знання основного навчально-програмного 

матеріалу в обсязі, достатньому для подальшого навчання та науково-

практичної діяльності за професією, то він отримує оцінку «зараховано». 

 

 

Зміст навчального матеріалу 

 
 

1 Архітектура комп’ютерів 
 
 

Архітектурні особливості комп‘ютера. Система шин. Типи шин. 

Основна задача шин. Шинна архітектура ІВМ РС та її розвиток. Структура 

системи шин. Підключення стандартної периферії до системи шин. 

Особливості організації роботи шин. Режими роботи системної шини. 
 

Системи команд. Структура і формати команд, етапи їх виконання. 

Організація програмного управління виконання програм. 

 

Багаторівнева пам'ять комп‘ютерів. CMOS. BIOS Setup. Види мікросхем 

ПЗП. Кеш-пам‘ять. Первинний та вторинний кеш. Статичний ОЗП. 

Динамічний ОЗП. Типи динамічної пам‘яті. Сторінковий режим. 

Розподілення адресного простору пам‘яті.  

 



Асоціативна та віртуальна пам'ять. Організація сторінкової та 

сегментно-сторінкової пам‘яті комп‘ютера. Адресація об‘єктів 

мікропроцесора. Взаємодія усіх рівнів пам‘яті. Організація захисту розділів 

пам’яті. Режим супервізора, режим користувача. Кільця захисту (чотири рівні 

захисту). Захист на рівні сторінок.  

 

Загальні питання організації кешування пам‘яті в персональних 

комп‘ютерах старших поколінь. Кеш прямого відображення. Набірно-

асоціативний кеш. Асоціативний кеш. Кешування пам‘яті в процесорах 

старших поколінь. Керування кешуванням. 

 

Обробка переривань. Робота процесора з зовнішніми пристроями. Види 

переривань (немасковані та масковані). Система переривань з програмним 

опитом. Векторна пріоритетна система переривань.  Програмований 

контролер переривань. Схема каскадування. 

 

Організація прямого доступу до пам‘яті. Призначення та побудова 

підсистеми прямого доступу до пам‘яті. Програмно керована передача. 

Способи організації передачі даних між пам‘яттю та периферійними 

пристроями. Контролер прямого доступу до пам‘яті. Види прямого доступу 

до пам‘яті: з - захватом циклу та з блокуванням процесору.  

 

Загальні характеристики мікропроцесорів. Архітектури CISC, RISC, 

МІSC. Порівняльна характеристика мікропроцесорів. Багатоядерні процесори 

фірми AMD та Intel.  
 

Призначення арифметично-логічного пристрою. Архітектура 

арифметично-логічного пристрою (АЛП). Особливості архітектури 

процесорів для обробки чисел з фіксованою та плаваючою комою. 

Арифметичні та логічні операції. Способи дії над операндами. Блочні та 

багатофункціональні АЛП. Функції та загальна організація управління. 

Різновиди управління (централізоване, розподілене, синхронне, асинхронне, 

комбіноване).  

 

 

2 Системне програмне забезпечення 

 
 

Системне програмне забезпечення сучасних операційних систем. 

Архітектура сучасних операційних систем. Режим «ядра», режим 



«користувача», рівні привілеїв програмного забезпечення. Системне 

програмне середовище. Стандартні системні служби. Програмне управління 

системними службами. Розробка, встановлення, запуск і видалення 

системних служб. 

 

Процеси і потоки, поняття багатопотоковості. Алгоритм «витісняючої» 

багатозадачності. Створення і запуск потоків. Іменування потоків. Основні і 

фонові потоки. Обробка помилок та виключень. Система пріоритетів 

процесів і потоків. Базовий та відносний пріоритет. Керування пріоритетами 

процесів і потоків. Передача даних в потік. Використання глобальних 

змінних. Використання сумісних ресурсів потоками одного процесу та різних 

процесів. 

 

Базові поняття та положення з синхронізації потоків. Планування 

потоків. Вибір об’єкту синхронізації. Вкладені блокування. Примусове 

розблокування. Поняття стану потоку. Основні методи синхронізації потоків. 

 

Файли та їх властивості. Поняття файлової системи. Іменування файлів. 

Структура файлу. Типи файлів. Доступ до файлів. Атрибути файлу. Файли, 

відображувані на адресний простір пам'яті. Каталоги. Реалізація файлової 

системи. Структура файлової системи. Реалізація файлів. Реалізація 

каталогів. 

 

Огляд програмного забезпечення комп’ютера. Центральний процесор. 

Пам’ять комп’ютера. Поняття про драйвери пристроїв введення-виведення. 

Основні поняття операційної системи. Загальна структура операційної 

системи. Модель клієнт-сервер. 
 

Концепція процесу. Поняття процесу та його модель. Створення та 

завершення процесу. Ієрархія та стан процесів. Реалізація процесів. 
 

Основні поняття керування пам'яттю. Однозадачна система без 

підкачки на диск. Багатозадачність з фіксованими розділами. Поняття про 

підкачку даних. Облік використання пам'яті, яка виділяється динамічно. 

Віртуальна пам'ять. Основні поняття. Сторінкова організація пам'яті. 

Характеристика основних алгоритмів заміщення сторінок. 
 

Операційні системи типу UNIX. Історичні відомості про ОС типу 

UNIX. Загальна архітектура системи UNIX. Сучасні системи UNIX. Історія 



виникнення ОС Linux. Модульна структура ОС Linux. Традиційне 

планування UNIX. 
 

Характеристика ОС Windows 10. Історія виникнення. Архітектура ОС 

Windows 10.  Компоненти режиму ядра. Компоненти режиму користувача. 

Об'єктна архітектура ОС Windows 10. 
 
 
 

3 Комп'ютерні системи 
 

  

Основні поняття теорії  комп’ютерних систем. Визначення основних 

типів комп’ютерних систем. Парадигми розвитку комп’ютерних систем.  

 

Комп’ютерні системи з конвеєрною обробкою інформації, їх 

особливості та приклади застосування. Матричні комп’ютерні системи. 

Призначення, особливості організації і функціонування.  
  

Мультикомп’ютерні системи, їх призначення. Типи 

мультикомп’ютерних систем: слабозв’язані мультикомп’ютерні системи, 

прямозв’язані мультикомп’ютерні системи, сателітні мультикомп’ютерні 

системи. Принципи побудови та організації обміну інформацією. Типи 

організації роботи слабозв’язаних мультикомп’ютерних систем. Види 

зв’язків в прямозв’язаних мультикомп’ютерних системах. 
 

Паралельні та розподілені комп’ютерні системи. Призначення, 

структурна організація та функціонування. Розподілення функцій між 

процесорами. Структурний, мікропрограмний та програмний рівні 

спеціалізації процесорів. Приклади побудови. Основні параметри. 

Організація обчислювального процесу та класифікація обчислювальних 

задач. 
 

Мультипроцесорні комп’ютерні системи. Призначення, загальна 

структура, функціонування. Умови забезпечення роботи та переваги 

мультипроцесорних комп’ютерних систем.  

 

Високоефективні та високопродуктивні архітектури комп’ютерних 

систем. Принципи побудови та використання високопродуктивних 

комп’ютерних систем. Концепція архітектури UPA. Високопродуктивні 

робочі станції та сервери. Кластерні та масово-паралельні комп’ютерні 

системи.  

 



Спеціалізовані комп’ютерні системи. Архітектури комп’ютерних систем 

на базі цифрових процесорів та процесорів, інтегрованих в ПЛІС. 

Проектування та особливості вбудованих комп’ютерних систем. 

Комп’ютерні архітектури на базі нейронних процесорів та мультиклітинних 

процесорів.  
 

Системи автоматизованого проектування комп'ютерних систем. 

Структура технічного забезпечення комп’ютерних систем.  
 

 

4 Комп'ютерні мережі 
 

 

Поняття комп'ютерної мережі. Зближення локальних і глобальних 
мереж. Зв'язок point to point. Найпростіший випадок взаємодії двох 

комп'ютерів. Мережі відділів. Мережі кампусів. Мережі масштабу 
підприємства. 

  

Топологія фізичних зв'язків. Адресація вузлів мережі. Комутація та 

мультиплексування. Комутація каналів і комутація пакетів. Ethernet - приклад 

стандартної технології комутації пакетів. 
 

Типи ліній зв'язку. Середовище передачі інформації. Провідні лінії 

зв'язку. Кабельні лінії: звита пара, коаксіальний кабель, оптоволоконний 

кабель. Радіоканали наземного та супутникового зв'язку. Апаратура передачі 

даних. Властивості протоколів канального рівня. 
 

Загальна характеристика протоколів локальних мереж. Стандартна 

топологія та поділюване середовище.  
 

Технологія Ethernet. Метод доступу CMDA/CD. MAC - адреси. Етапи 

доступу до середовища. Виникнення колізій. Час подвійного обороту та 

розпізнавання колізій. Продуктивність мережі Ethernet. Поняття технології 

Token Ring. Маркерний доступ до поділюваного середовища. 
 

Стандарти кабелів для будинків і кампусів. Кабелі на основі 

неекранованої та екранованої звитої пари. Функції та характеристики 

мережних адаптерів. Класифікація мережних адаптерів. Концентратор 

Ethernet. Його основні та додаткові функції. Конструктивне виконання 

концентраторів. 
 

Логічна структуризація за допомогою мостів і комутаторів. Поняття 

комутатора. Необхідність заміни концентраторів комутаторами Ethernet. 

Недоліки топології мережі на комутаторах. 



 

Архітектура глобальної мережі. Принципи маршрутизації. Поняття 

протоколів маршрутизації. Реалізація між мережної взаємодії засобами 

TCP/IP. Багаторівнева структура стека TCP/IP. Прикладний рівень. 

Транспортний рівень. Рівень міжмережної взаємодії. Рівень мережних 

інтерфейсів. 
 

Адресація в IP-мережах. Типи адрес в IP-мережах. Форми запису IP-

адреси. Класи IP-адрес. Особливі IP-адреси. Використання масок при IP-

адресації. Централізований розподіл IP-адрес. Автоматизація призначення IP-

адрес. 
 

Маршрутизатори. Функціональна модель маршрутизатора. Основні 

функції маршрутизатора: рівень інтерфейсу; рівень мережного протоколу; 

рівень протоколів маршрутизації. Додаткові функціональні можливості 

маршрутизаторів. Фільтрація пакетів за допомогою маршрутизаторів. 

Класифікація маршрутизаторів за застосуванням.   
 

 

5 Комп’ютерна схемотехніка  

 

Інтегральна система елементів. Визначення, основні поняття та задачі 

комп’ютерної схемотехніки. Форми зображення інформації в комп’ютерній 

схемотехніці. Схемотехніка логічних елементів: повторювачі, інвертори, 

диз’юнктори, кон’юнктори, елемент “І-НЕ”, елемент “АБО-НЕ”, елемент 

“виключне АБО”. Функції, таблиці істинності та часові діаграми роботи 

базових логічних елементів.  

 

Поняття комбінаційних схем. Схемотехніка перетворювачів кодів. 

Визначення та основні характеристики комбінаційних схем. Методи оцінки 

складності та швидкодії комбінаційних схем. Перетворювачі кодів – 

визначення та призначення. Класифікація перетворювачів кодів. Функції і 

таблиці істинності різних типів перетворювачів кодів. Синтез схем 

комбінаційних перетворювачів кодів.  

 

Схемотехніка дешифраторів і шифраторів.  Схемотехніка цифрових 

схем порівняння (компараторів).  Схемотехніка мультиплексорів і 

комбінаційних пристроїв зсуву. Схемотехніка демультиплексорів. 

Схемотехніка однорозрядних та багаторозрядних суматорів. Схеми 



перенесення в багаторозрядних суматорах. Секціонування багаторозрядних 

суматорів. 

 

Схемотехніка тригерів. Синтез схем з пам’яттю. Схемотехніка 

регістрів. Схемотехніка нагромаджуючих суматорів. Схемотехніка 

лічильників. Схемотехніка поділювачів частоти. Оперативні запам’ятовуючі 

пристрої. Постійні запам’ятовуючі пристрої. Програмовані логічні матриці. 

 

Реалізація операцій додавання та віднімання в арифметично-логічних 

пристроях.  Реалізація операції множення. Методи прискореного виконання 

операції множення. Операційні пристрої ділення. 

 

Введення в пристрої керування. Побудова пристроїв керування з 

жорсткою логікою як автомата Мілі та Мура. Побудова асинхронних 

пристроїв керування з жорсткою логікою. Мікропрограмні керуючі автомати. 

 

Побудова процесорів. Розробка форматів мікрокоманд. Проектування 

системи команд та режимів адресації процесора. Блок керування командами 

та блок керування операціями. Блок центрального керування процесора. 

 

Підсистема пам'яті цифрової. Пам'ять з довільним та послідовним 

доступом. Надоперативна пам'ять. Асоціативні запам’ятовуючі пристрої. 

Віртуальна і багатопортова пам'ять.  

 

Методи тестопридатного проектування цифрових пристроїв. 

 
 

 

Перелік екзаменаційних питань 

 
 
 

1 Архітектура комп’ютерів 
 
 

1. Системи команд. Структура і формати команд, етапи їх виконання.  
2. Система шин сучасного комп’ютера. Підключення стандартної 

периферії до системи шин. 
3. Багаторівнева пам'ять комп‘ютерів.  

4. Асоціативна та віртуальна пам'ять. Організація сторінкової та 
сегментно-сторінкової пам‘яті комп‘ютера.  

5. Адресація об‘єктів мікропроцесора. Взаємодія усіх рівнів пам‘яті.  



6. Організація захисту розділів пам’яті. Режим супервізора, режим 

користувача. Кільця захисту (чотири рівні захисту). Захист на рівні 
сторінок. 

7. Загальні питання організації кешування пам‘яті в персональних 
комп‘ютерах старших поколінь. Керування кешуванням.  

8. Кеш прямого відображення. Набірно-асоціативний кеш. Асоціативний 
кеш. Кешування пам‘яті в процесорах старших поколінь. 

9. Обробка переривань. Робота процесора з зовнішніми пристроями. Види 
переривань (немасковані та масковані). 

10.  Система переривань з програмним опитом. Векторна пріоритетна 

система переривань.   
11.  Організація прямого доступу до пам‘яті.  

12.  Призначення та побудова підсистеми прямого доступу до пам‘яті. 
Програмно керована передача. Способи організації передачі даних між 

пам‘яттю та периферійними пристроями.  
13.  Контролер прямого доступу до пам‘яті, структура та принципи його 

роботи.  
14.  Архітектури CISC, RISC, МІSC. Їх порівняльна характеристика.  

15.  Багатоядерні процесори фірм AMD та Intel.  
16.  Призначення арифметично-логічного пристрою. Архітектура 

арифметично-логічного пристрою.  
17.  Особливості архітектури процесорів для обробки чисел з фіксованою 

та плаваючою комою. Арифметичні та логічні операції. Способи дії над 
операндами.  

18.  Функції та загальна організація управління. Різновиди управління 
(централізоване, розподілене, синхронне, асинхронне, комбіноване).  

19.  Блочні та багатофункціональні АЛП.  
20.  Види мікросхем ПЗП. Кеш-пам‘ять. Первинний та вторинний кеш. 

Статичний ОЗП. Динамічний ОЗП. Типи динамічної пам‘яті.  
21.   Сторінковий режим. Розподілення адресного простору пам‘яті. 

22.  Архітектурні особливості комп‘ютера.  
23.  Шинна архітектура ІВМ РС та її розвиток. Особливості організації 

роботи шин. Режими роботи системної шини.  

24.  Організація програмного управління виконання програм.  
25.  Програмований контролер переривань. Схема каскадування.  

 

 

2 Системне програмне забезпечення 

 

1. Системне програмне забезпечення сучасних операційних систем.  

2. Архітектура сучасних операційних систем.  

3. Режим «ядра», режим «користувача», рівні привілеїв програмного 

забезпечення. Системне програмне середовище.  



4. Стандартні системні служби. Програмне управління системними 

службами. Розробка, встановлення, запуск і видалення системних 

служб. 

5. Процеси і потоки, поняття багатопотоковості. Алгоритм «витісняючої» 

багатозадачності.  

6. Створення і запуск потоків. Іменування потоків. Основні і фонові 

потоки. Обробка помилок та виключень.  

7. Система пріоритетів процесів і потоків. Базовий та відносний 

пріоритет. Керування пріоритетами процесів і потоків.  

8. Базові поняття та положення з синхронізації потоків. Планування 

потоків. Основні методи синхронізації потоків.  

9. Файли та їх властивості. Поняття файлової системи.  

10.  Іменування файлів. Структура файлу. Типи файлів. Доступ до файлів. 

Атрибути файлу. Файли, відображувані на адресний простір пам'яті.  

11.  Реалізація файлової системи. Структура файлової системи. Реалізація 

файлів.  

12.  Програмного забезпечення сучасного комп’ютера. 

13.  Поняття про драйвери пристроїв введення-виведення.  

14.  Основні поняття операційної системи. Загальна структура операційної 

системи.  

15.  Модель клієнт-сервер.  

16.  Концепція процесу. Поняття процесу та його модель. Створення та 

завершення процесу. Ієрархія та стан процесів. Реалізація процесів.  

17.  Основні поняття керування пам'яттю.  

18.  Однозадачна система без підкачки на диск. Багатозадачність з 

фіксованими розділами. Поняття про підкачку даних.  

19.  Облік використання пам'яті, яка виділяється динамічно. Віртуальна 

пам'ять.  

20.  Основні поняття. Сторінкова організація пам'яті. Характеристика 

основних алгоритмів заміщення сторінок.  

21.  Операційні системи типу UNIX. Їх особливості та характеристики.  

22.  Модульна структура ОС Linux. Традиційне планування UNIX.  

23.  Характеристика ОС Windows 10.  

24.  Компоненти режиму ядра Windows 10.  Компоненти режиму 

користувача Windows 10.    

25.  Об'єктна архітектура ОС Windows 10. 
 

 

3 Комп’ютерні системи 
 

1. Основні поняття теорії  комп’ютерних систем.  

2. Визначення основних типів комп’ютерних систем.  

3.  Парадігми розвитку комп’ютерних систем.  



4.  Комп’ютерні системи з конвеєрною обробкою інформації, їх 

особливості та приклади застосування.  

5.  Матричні комп’ютерні системи. Призначення, особливості організації 

і функціонування.  

6. Мультикомп’ютерні системи, їх призначення. Типи 

мультикомп’ютерних систем.  

7. Типи організації роботи слабозв’язаних мультикомп’ютерних систем. 

Види зв’язків в прямозв’язаних мультикомп’ютерних системах.  

8. Принципи побудови та організації обміну інформацією в 

мультикомп’ютерних системах.  

9.  Паралельні та розподілені комп’ютерні системи. Призначення, 

структурна організація та функціонування. Розподілення функцій між 

процесорами.  

10.  Структурний, мікропрограмний та програмний рівні спеціалізації 

процесорів. Приклади побудови. Основні параметри.  

11.  Організація обчислювального процесу та класифікація 

обчислювальних задач.  

12.  Мультипроцесорні комп’ютерні системи. Призначення, загальна 

структура, функціонування.  

13.  Умови забезпечення роботи та переваги мультипроцесорних 

комп’ютерних систем.  

14.  Високоефективні та високопродуктивні архітектури комп’ютерних 

систем.  

15.  Принципи побудови та використання високопродуктивних 

комп’ютерних систем.  

16.  Концепція архітектури UPA.  

17.  Високопродуктивні робочі станції та сервери.  

18.  Кластерні та масово-паралельні комп’ютерні системи. 

19.  Спеціалізовані комп’ютерні системи. 

20.  Архітектури комп’ютерних систем на базі цифрових процесорів та 

процесорів, інтегрованих в ПЛІС.  

21.  Проектування та особливості вбудованих комп’ютерних систем.  

22.  Комп’ютерні архітектури на базі нейронних процесорів.  

23.  Комп’ютерні архітектури на базі мультиклітинних процесорів.  

24.  Системи автоматизованого проектування комп'ютерних систем. 

Класифікація та огляд.  

25.  Структура технічного забезпечення комп’ютерних систем.  

 

4 Комп’ютерні мережі 
 

1. Поняття комп'ютерної мережі.  
2.  Поняття комп'ютерної мережі. Зближення локальних і глобальних 

мереж. Найпростіший випадок взаємодії двох комп'ютерів. 
3. Мережі відділів. Мережі кампусів. Мережі масштабу підприємства.   



4. Топологія фізичних зв'язків. Адресація вузлів мережі. Комутація та 
мультиплексування. 

5. Комутація каналів і комутація пакетів.  
6. Типи ліній зв'язку. Середовище передачі інформації.  
7. Кабельні лінії: звита пара, коаксіальний кабель, оптоволоконний 

кабель.  
8. Радіоканали наземного та супутникового зв'язку. Апаратура передачі 

даних. 
9. Властивості протоколів канального рівня.  
10. Загальна характеристика протоколів локальних мереж. Стандартна 

топологія та поділюване середовище.  
11. Метод доступу CMDA/CD. MAC - адреси. Виникнення колізій. Час 

подвійного обороту та розпізнавання колізій. 
12. Продуктивність мережі Ethernet. Поняття технології Token Ring. 

Маркерний доступ до поділюваного середовища.  
13. Стандарти кабелів для будинків і кампусів. Кабелі на основі 

неекранованої та екранованої звитої пари.  
14. Функції та характеристики мережних адаптерів.  
15. Класифікація мережних адаптерів.  
16. Поняття концентратора. Його основні та додаткові функції. 

Конструктивне виконання концентраторів.  
17. Логічна структуризація за допомогою мостів і комутаторів. 

Поняття комутатора.  
18.  Недоліки топології мережі на комутаторах. 
19. Принципи маршрутизації. Поняття протоколів маршрутизації.  
20. Багаторівнева структура стека TCP/IP. Прикладний рівень. 

Транспортний рівень. Рівень міжмережної взаємодії. Рівень мережних 
інтерфейсів.  

21. Адресація в IP мережах, її особливості.  
22. Маршрутизатори. Функціональна модель маршрутизатора.  
23. Основні функції маршрутизатора: рівень інтерфейсу; рівень 

мережного протоколу; рівень протоколів маршрутизації.  
24. Додаткові функціональні можливості маршрутизаторів.  
25. Класифікація маршрутизаторів за застосуванням.  

 

5 Комп’ютерна схемотехніка  
 

1. Принципи побудови цифрових ЕОМ. 

2. Базові вузли ЕОМ комбінаційного типу. Перетворювачі кодів. 

3. Комбінаційні шифратори та дешифратори. Структури дешифраторів 

(лінійні, пірамідальні та матричні дешифратори). Мультиплексори. 

Демультиплексори.  

4. Комбінаційні пристрої зсуву.  

5. Комбінаційні суматори 

6. Цифрові компаратори. 



7. Реалізація базових вузлів комбінаційного типу на ПЛМ та ПЗП. 

8. Схеми з пам’яттю - загальні відомості. 

9. Регістри. Класифікація регістрів. 

10. Лічильники. Основні поняття і визначення. Схеми формування 

перенесень в лічильниках (послідовна, наскрізна, параллельна). Секціонування 

лічильників. Лічильники (поділювачі частоти) з різними коефіцієнтами лічби. 

11. Нагромаджуючий суматор на основі комбінаційних суматорів. 

Нагромаджуючий суматор на тригерах. 

12. Основні функції арифметико-логічні пристроїв (АЛП). 

Представлення чисел в ЕОМ. Кодування чисел в АЛП. 

13. АЛП для реалізації операцій додавання і віднімання цілих знакових 

чисел. Прямі, зворотні та додаткові коди. Загальні принципи реалізації 

операцій додавання і віднімання чисел з плаваючою комою.  

14. Прискорення вирівнювання порядків і нормалізації мантиси 

результату при реалізації операцій віднімання та додавання.  

15. Основні способи виконання операції множення. 

16. Види прискорення виконання операції множення.  

17. Операційні пристрої ділення чисел з фіксованою комою. Ділення з 

відновленням та без відновлення від’ємного залишку. Прискорення виконання 

операції ділення. 

18. Призначення пристроїв керування. Класифікація пристроїв 

керування. 

19. Загальні принципи побудови керуючих автоматів з жорсткою 

логікою. 

20. Загальні принципи функціонування та класифікація 

мікропрограмних керуючих автоматів. 

21. Побудова блоків керування операціями мікропрограмних автоматів, 

їх види та особливості роботи. 

22. Побудова блоків керування командами мікропроцесора. 

23. Поняття системи синхронізації. Види синхронізації. 

24. Блок центрального керування ЕОМ, його особливості. 

25. Надоперативна пам’ять: призначення, класифікація та принцип дії. 

Її види.  
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Зразок завдання 

 

1. Загальні питання організації кешування пам‘яті в персональних 

комп‘ютерах старших поколінь. Керування кешуванням. 

 

2. Архітектури комп’ютерних систем на базі процесорів, інтегрованих в 

ПЛІС.  

 

3. Комбінаційні пристрої зсуву. 

 


