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ВСТУП 
До участі в конкурсі на навчання за скороченими програмами 

підготовки бакалавра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший 

спеціаліст спеціальності 172 “Телекомунікації та радіотехніка” допускаються 

особи, які мають документ державного зразка про здобутий освітньо-

кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста відповідної спеціальності. 
 

МЕТА І ЗАВДАННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 
Фахове вступне випробування має на меті:  
1. Перевірити відповідність знань, умінь, навиків вступників вимогам 

програми. 
2. Оцінити ступінь підготовки випускників вищих навчальних закладів 

І-ІІ рівня акредитації для подальшого навчання у вищих навчальних закладах 
ІІІ-ІV рівня та здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 
172 «Телекомунікації та радіотехніка». 

 

ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ  
Вступники повинні мати фахову підготовку в обсязі знань і умінь 

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

виносяться на вступне випробування: елементна база електронних апаратів, 
цифрова схемотехніка. Має знати параметри, статичні і динамічні 
характеристики електронних приладів, принципи побудови різних аналогових 
і імпульсних електронних елементів і пристроїв, уміти грамотно 
застосовувати основні види електронних приладів і пристроїв, 
формулювати технічні вимоги на розробку нових електронних пристроїв, 
здійснювати вибір відповідних розрахункових методик, застосовуючи при 
цьому методичний апарат та інструментарій зазначених дисциплін. Повинен 
продемонструвати навички творчого, критичного погляду на поставлені 
практичні завдання та розробки обґрунтованих пропозицій щодо їх 
розв’язання. 



 
 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО 

ВИПРОБУВАННЯ 

 

1. ЕЛЕМЕНТНА БАЗА ЕЛЕКТРОННИХ АПАРАТІВ 

2. ЦИФРОВА СХЕМОТЕХНІКА  

 

ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ 

 «ЕЛЕМЕНТНА БАЗА ЕЛЕКТРОННИХ АПАРАТІВ» 

 

1. Класифікація елементної бази електронних апаратів.  

2. Залежність якості виробів PEA від вибраної елементної бази і надійності їх 

роботи. 

3. Напівпровідникові діоди, класифікація та матеріали, які використовуються 

для їх будови. 

4. Будова і основні складові конструкції малопотужних і потужних випрямних 

діодів. Основні їх параметри, характеристики. 

5. Кремнієві стабілітрони: методи виготовлення, будова, принципи дії, основні 

параметри. 

6. Високочастотні діоди: методи виготовлення, будова, принципи дії, основні 

параметри і характеристики. 

7. Імпульсні діоди: методи виготовлення, будова, принципи дії, основні 

параметри і характеристики. 

8. Варикапи: методи виготовлення, будова, принципи дії, основні параметри і 

характеристики. 

9. Тунельні діоди: методи виготовлення, будова, принципи дії, основні 

параметри і характеристики. 

10. Фотодіоди: позначення, конструкція, принципи дії, основні параметри і 

характеристики. 

11. Світлодіоди: позначення, конструкція, принципи дії, основні параметри і 

характеристики. 



 
 

 

12. Транзистори: загальні відомості, класифікація, позначення. 

13. Будова біполярних транзисторів, конструкція малопотужних та потужних 

транзисторів.  

14. Параметри і характеристики біполярних транзисторів. 

15. Експлуатаційні параметри і характеристики транзисторів. 

16. Схема включення транзистора зі спільним емітером; принцип дії; основні 

властивості. 

17. Схема включення транзистора зі спільною базою; принцип дії; основні 

властивості. 

18. Схема включення транзистора зі спільним колектором; принцип дії; основні 

властивості. 

19. Позначення, визначення та принцип дії польових транзисторів.  

20. Конструкція, основні властивості, параметри і характеристики польових 

транзисторів. 

21. Тиристори: позначення, конструкція, принципи дії, основні параметри і 

характеристики. 

22. Класифікація, будова, типи та позначення мікросхем. 

23. Електровакуумні прилади (ЕВП): загальні відомості та класифікація. 

24. Типи катодів електровакуумних приладів. 

25. Особливості будови електронних ламп. 

26. Фотопомножувачі: принцип дії, конструкція, основні властивості, область 

використання. 

27. Кінескопи чорно-білого та кольорового зображення. 

28. Фільтри на LC-елементах. 

29. Кварцові фільтри та п'єзофільтри. 

30. Фільтри на поверхневих акустичних хвилях, лінії затримки. 

31. Класифікація знакосинтезуючих індикаторів. 

32. Газорозрядні та вакуумні люмінесцентні індикатори. 

33. Напівпровідникові індикатори. 

34. Рідино-кристалічні індикатори. 



 
 

 

35. Класифікація елементів та вузлів з магнітними осердями 

36. Трансформатори та дроселі: вихідні дані для конструктивного розрахунку. 

37. Конструкція трансформаторів та дроселів. 

38. Основні залежності параметрів трансформаторів. 

39. Розрахунок трансформатора низької частоти. 

40. Розрахунок силового трансформатора, область їх використання. 

41. Імпульсні трансформатори, область їх використання. 

42. Уніфіковані трансформатори і дроселі фільтрів. Високочастотні дроселі. 

43. Герметизація трансформаторів та дроселів. 

44. П'єзоелектричні трансформатори, їх будова, принцип дії, область 

використання. 

45. Роз’єми низькочастотні і високочастотні: типи, конструкція. 

46. З’єднувачі міжблочні: типи, конструкція. 

47. Класифікація перемикачів: їх конструкція, область використання.  

48. Реле: загальні відомості, класифікація, типи, позначення. 

49. Нейтральні реле. Геркони. Конструкція, принципи дії. 

50. Поляризовані реле: конструкція, принципи  дії. 

 

ПИТАННЯ З  ДИСЦИПЛІНИ «ЦИФРОВА СХЕМОТЕХНІКА» 

 

1. Інформація, повідомлення, сигнал.  

2. Системи зв'язку, канал зв'язку, їх характеристики.  

3. Модуляція і демодуляція. Кодування і декодування.  

4. Перешкоди і спотворення. Фільтрація і прийом сигналів.  

5. Обробка сигналів. Реєстрація інформації. 

6. Фільтри нижніх частот (ФНЧ).  

7. RC – фільтри верхніх частот – ФВЧ.  

8. Принцип побудови багатокаскадних RC- фільтрів. 

9. Подільники та атенюатори. 

10. Загальні відомості про підсилювачі сигналів. 



 
 

 

11. Показники якості підсилювачів. 

12. Методи включення активних елементів підсилювача за змінним струмом. 

13. Кола живлення активних елементів підсилювача за постійним струмом.  

14. Схеми зв'язку між каскадами підсилювача: резисторно-ємнісний, 

безпосередній, трансформаторний. 

15. Принципові схеми резисторних каскадів підсилювачів. 

16. Широкосмугові та імпульсні підсилювачі. 

17. Підсилювачі на польових транзисторах 

18. Підсилювачі зі зворотнім зв'язком. 

19. Операційні підсилювачі (ОП) 

20. Резонансні підсилювачі (РП) 

21. Особливості реалізації активних фільтрів на базі операційних підсилювачів  

і  пасивних  RC-фільтрів. 

22. Генератори синусоїдальних коливань 

23. Генератори LC-типу 

24. Кварцові генератори 

25. Генератори RC-типу 

26. Сигнали в імпульсних і цифрових пристроях 

27. Диференційні та інтегруючі схеми 

28. Ключі на біполярних транзисторах 

29. Ключі на польових транзисторах 

30. Логічні елементи 

31. Призначення тригерів, їх різновиди. Застосування тригерів та їх схемне 

рішення.  

32. Симетричний тригер на транзисторних ключах. Схема, робота, графіки 

роботи, методи запуску тригерів. 

33. Тригер Шмітта на транзисторах. Схеми, робота, графіки роботи. 

34. Тригер Шмітта на операційному підсилювачі. Схема, особливості роботи 

35. Тригери на логічних елементах. Умовне зображення тригерів і їх типи. 



 
 

 

36. RS-тригери на логічних елементах, схеми графіки роботи, таблиця 

переходів. 

37. D-тригер, Т-тригер, JK-тригер - схеми, графіки роботи, таблиця переходів 

38. Генератори прямокутних імпульсів 

39. Мультивібратори: призначення, . їх типи.  

40. Мультивібратор на транзисторах в автоколивальному режимі; схема, 

робота, графіки перехідних процесів.  

41. Мультивібратор з корегуючими діодами; методи розрахунку параметрів 

схеми. 

42. Одновібратор на транзисторах. Особливості роботи. 

43. Мультивібратор на логічних схемах та їх робота. 

44. Одновібратори на логічних елементах; робота.  

45. Мультивібратори з кварцовими стабілізаторами частоти.  

46. Мультивібратори на операційних підсилювачах. Схеми, їх робота. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ 
 

1. Абітурієнтам пропонується 24 тестових завдання закритої форми з вибором 
однієї правильної відповіді (варіанти відповіді подані українським буквеним 
списком: А; Б; В; Г). На роботу з цими завданнями відведена одна година. 
 

2. Наявність у бланку відповідей більше однієї відмітки, виправлення варіанту 
відповіді або відсутність відмітки визначається як неправильна відповідь і 
оцінюється нулем балів. 
 

3. Оцінка (0 або 1) за кожне завдання з вибором однієї правильної відповіді 
проставляється вище поля для зазначення варіанту відповіді. 
 

Наприклад: 
    1        0        1    
 

  А Б В Г     А Б В Г     А Б В Г   
 1.  ×      2. ×  ×     3. ×      

 

4. При підрахуванні загальної кількості правильних відповідей у підсумковому 
запису записується  лише їх сума доданків. 
 

5. На листі відповідей (нижче останнього запису тестуємого) сумується і 
проставляється (цифрами та прописом) загальна кількість балів та оцінка за 
фахове вступне випробування у відповідності з таблицею 1, яка засвідчується 
підписами членів фахової комісії (для роботи, оціненої балами 0-99, 
або 180-200 – також підписом голови фахової комісії): 
 
Загальна кількість правильних відповідей – 6 (шість) 
Загальна кількість балів – 110 (сто десять) 

підписи членів фахової комісії 
підпис голови фахової комісії 

 

6. На першій сторінці листа відповідей вгорі справа проставляється (цифрами 
та прописом) лише загальна оцінка, яка засвідчується підписами членів фахової 
комісії (для роботи, оціненої балами 0-99, або 180-200 – також підписом 
голови фахової комісії): 
 
Загальна кількість балів – 110 (сто десять) підписи членів фахової комісії 

підпис голови фахової комісії 
 

7. Перерахунок оцінок до 200-бальної системи відбувається за наступною шкалою 
           Таблиця 1 
Кількість 
правильних 
відповідей 
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