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Опис програми іспиту 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

Кафедра комп’ютерних наук і математики 

Програма іспиту з дисципліни  

«Проектування вбудованих систем» 

2 курс – освітній рівень -  перший (бакалаврський) 

Спеціальність 122 Комп’ютерні науки 

Освітня програма: 122.00.01 Інформатика 

Форма проведення: тестування на платформі Moodle в ЕНК дисципліни:  

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=24244   

Тривалість проведення                     1 год. 20 хв. 

Максимальна кількість балів:           40 балів 

 Екзамен проводиться в університетській аудиторії у тестовій формі із 

використанням персональних комп’ютерів, якщо ситуація дозволяє проведення 

освітнього процесу офлайн. Якщо ж освітній процес проходить дистанційно, то 

екзамен проводиться онлайн в тесті на платформі Moodle при обов'язковому 

активному підключенні до відеоконференції Google Meet. 

Студент дає відповіді на запитання електронного тесту в системі Moodle. 

Тест містить 60 питань, які передбачають автоматичну (комп’ютерну) перевірку 

і оцінюються по максимум 5 балів кожне. Потім сума балів масштабується до 40 

балів 

Критерії оцінювання відповіді:   

5 балів: Відмінний рівень знань (умінь), відповідь повна, вичерпна й достатньо 

обґрунтована з, можливими, незначними недоліками 

4 бали:  Посередній рівень знань (умінь), відповідь містить багато  недоліків та / 

або  незначну кількість помилок 

3 бали: Мінімально допустимий рівень знань (умінь), що характеризується 

недостатньою обґрунтованістю, фрагментарністю; відповідь неповна, 

містить недоліки та помилки 

2 бали: Незадовільний рівень знань, що виявляється у формальному 

запам’ятанні деяких понять і фактів, без належного їх розуміння, 

нездатності застосувати такі знання при розв’язанні задач. 

0-1 бал: Незадовільний рівень знань (умінь), що виявляється у неспроможності 

відтворити означення понять та формулювання теорем, невмінні 

розв’язувати задачі.  

0 балів: Відповідь відсутня. 

Екзамен проводиться із суворим дотриманням принципів академічної 

доброчесності, що передбачає недопустимість списування, фальсифікацій та 

обману. При порушенні студент відсторонюється від подальшого проходження 

екзаменаційного тесту із підсумковою оцінкою Fx за дисципліну. При 

виконанні завдань допускається користування довідковою літературою, 

таблицями значень функції, критеріїв та ін.  

Підсумкова оцінка в балах (максимально 100 балів) за дисципліну є 

сумою результату поточного контролю за семестр (60 балів) та відповіді на 

екзамені (40 балів). 

https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=24244


Перелік допоміжних матеріалів:   

1. Вбудована система - Embedded system. - 

https://uk.wikisko.ru/wiki/Embedded_system 

2. Проектування комп’ютеризованих систем управління. Опорний 

конспект лекцій. Тернопіль.  

http://dspace.wunu.edu.ua/retrieve/52377/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86

%D1%96%D1%97_%D0%9F%D0%9A%D0%A1%D0%A3.pdf. 

3. Мікроконтролери в електротехнічних системах. 

https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/19120/2/%D0%9C%D0%9F%D0%A22-95-

184.pdf   

Перелік тем, які виносяться на іспит: 

1. Визначення і властивості вбудованих систем керування 

2. Особливості і використання вбудованих систем керування 

3. Компоненти вбудованих систем керування 

4. Структура вбудованих систем (ВС) 

5. Сутність процесу проектування ВС 

6. Етапи проектування 

7. Технічне завдання 

8. Властивості операційної системи для ВС 

9. Інтернет-з'єднання ВС 

10. Надійність,  безпека, якість ВС. 

11. Тенденції розвитку ВС 

12. Апаратні засоби ВС 

13. Співвідношення апаратних і програмних засобів 

14.  Засоби обробки і керування (контролери, ПЛИС) 

15. Засоби введення і виведення інформації 

16. Давачі структура і функції 

17. Давачі аналогові і цифрові 

18. Принципи дії давачів температури, тиску, вологості 

19. Принципи дії давачів руху, переміщення. 

20. Давачі магнітного поля, орієнтування у просторі. 

21. АЦП, ЦАП, ШІМ. 

22. Засоби виконання (актуатори) 

23. Принципи дії електро-магнітних актуаторів. 

24. ПІД регулятори 

25. Засоби відображення інформації 

26. Інтерфейси контролерів (І2С, 1W, USB, UART) 

27. Оптичний інтерфейс 

Екзаменатори                                 Вадим АБРАМОВ 
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