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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Програма вступних випробувань розроблена для абітурієнтів, які
вступають

на

навчання

на

факультет

інформаційних

технологій

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля за
спеціальністю 172 «Телекомунікації та радіотехніка».
В програму включені питання з тих предметів, які вивчалися в ВНЗ I-II
рівнів акредитації за спеціальністю 5.091003 "Електронна побутова апаратура"
Перелік програмних питань наведено відповідно до типових програм з
дисциплін циклу природничо-наукової та професійної підготовки молодшого
спеціаліста, а саме: Теорія електричних та магнітних кіл; Основи
радіоелектроніки; Аналогова та цифрова електроніка; Радіоелектроніка.

Основні програмні питання
(відповідно до робочих програм змістових модулів)
Електричні кола постійного струму
Елементи та параметри електричного кола. Схеми заміщення джерел
живлення. Закон Ома. Баланс потужностей. Потенційні діаграми. Закони
Кірхгофа. Топологічні графи. Метод еквівалентних перетворювань пасивних
ділянок кола. Метод контурних струмів. Еквівалентні перетворювання схем з
джерелами енергії. Метод вузлових потенціалів. Принцип накладення, теорема
взаємності. Принцип еквівалентного генератора. Передача енергії від активного
двополюсника до пасивного.
Електричні кола змінного струму
Змінний струм та його характеристики. Зображення синусоїдальної
функції в комплексній формі. Гармонічні коливання в елементах електричного
кола. Послідовний контур в колі гармонічного струму. Опір. Різниця фаз
напруги та струму. Паралельний контур в колі синусоїдального струму.
Потужність в колі гармонічного струму. Розрахунок кіл синусоїдального стуму.
Закони Ома та Кірхгофа у комплексній формі. Топографічні діаграми. Резонанс
в послідовному контурі. Резонанс струму. Частотні характеристики. Сполучені
електричні кола. Послідовне з’єднання індуктивне сполучених елементів кола.
Паралельне з’єднання індуктивне сполучених елементів кола.
Перехідні процеси
Перехідні процеси. Закони комутації. Перехідний, усталений та вільний
процеси. Перехідні процеси в R, L колі. Перехідні процеси в R, C колі.
Перехідні процеси в R, C, L колі, (аперіодична розрядка конденсатора).
Перехідні процеси в R, L, C колі, (коливальна розрядка конденсатора). Інтеграл
Дюамеля. Операторній метод розрахунку перехідних процесів.
Чотирьохполюсник. Рівняння передачі. Первинні метри, їх фізична суть і
призначення. Еквівалентні схеми чотирьохполюсника. Вхідні функції.
Характеристичні параметри пасивних чотирьохполюсників.
Класифікація і загальні характеристики електронних елементів
Фізичні основи явищ в напівпровідникових електронно-дірочних
переходах. Електрофізичні властивості напівпровідників. Електронно-дірочний
перехід. Вольтамперна характеристика p-n переходу. Тунельний ефект в p-n
переході. Перехід Шотки.
Напівпровідникові діоди загального призначення. Випрямні діоди.
Стабілітрони. Високочастотні діоди. Імпульсні діоди. Варикапи. Біполярні

транзистори. Вольтамперні характеристики транзисторів. h-параметри
транзисторів. Польові транзистори. Прилади з від’ємним опором і провідністю.
Тиристори. Одноперехідні транзистори. Фото електричні напівпровідникові
прилади. Джерела оптичного випромінювання. Світлодіоди. Фотодіоді.
Фототранзистори. Оптоелектронні прилади. Світловоди.
Класифікація та основні характеристики електронних підсилювачів
Точність відтворення форми в підсилювачах. Однокаскадний підсилювач
на біполярному транзисторі. Режими роботи підсилюючих каскадів. Методи
подачі зміщення на транзистор. Емітерна стабілізація робочої точки.
Колекторна стабілізація робочої точки. Зворотні зв’язки в підсилювачах.
Однокаскадний підсилювач на польовому транзисторі. Багатокаскадні
підсилювачі низької частоти. Підсилювач потужності з вихідним
трансформатором. Безтрансформаторні вихідні каскади. Підсилювачі
постійного струму, загальні положення. Паралельно-балансний каскад.
Підсилювач з перетворенням частоти. Операційні підсилювачі.
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
І КРІТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ
Фахове вступне випробування для вступу на навчання за освітнім ступенем
«бакалавр» на основі здобутого рівня «молодший спеціаліст» проводиться у
формі тестування.
Для проведення випробування формуються окремі групи вступників у
порядку надходження (реєстрації) документів.
Список осіб, допущених до вступного випробування, ухвалюється
рішенням відбіркової комісії інституту, про що складається відповідний
протокол.
Вступне випробування проводиться згідно з розкладом фахових вступних
випробувань, який затверджується в установленому порядку головою
відбіркової комісії.
На тестування вступник з'являється з паспортом, при пред'явленні якого
він отримує тестове завдання.
Тестове завдання формується відповідно до розділу «Основні програмні
питання». Програмні питання до фахових вступних випробувань
оприлюднюється засобами наочної інформації на інформаційних стендах
структурного підрозділу університету.
Тестове завдання складається з 6 питань та 2 задач. До кожного з 6 питань
надано 4 варіанти відповідей. При виконанні цих завдань необхідно вибрати
правильну відповідь. Кожне питання оцінюється в 1 бал. Кожна задача
оцінюється в 3 бали.
Результати фахового вступного випробування оцінюються за
дванадцятибальною шкалою і відмічаються у «Листку реєстрації відповідей».
Рівень знань вступника за результатами випробування заноситься також до
відомості і підтверджується підписом голови атестаційної комісії. Відомість
оформлюється одночасно з внесенням результатів тестування до «Листка
реєстрації відповідей» вступника і передається до відбіркової комісії.
Заяву про апеляцію вступник може подати в чинному порядку.
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