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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Прийом здобувачів вищої освіти на навчання для здобуття освітнього 
ступеня магістра на основі здобутого раніше освітнього ступеня бакалавра або 
освітньо-кваліфікаційного рівня здійснюється за результатами складання 
вступних випробувань. Питання для вступних випробувань – це система фор-
малізованих завдань, призначених для встановлення рівня володіння вступни-
ком знань та вмінь необхідних для навчання за програмою підготовки магістра 
за спеціальністю 153 – «Мікро- та наносистемна техніка» за освітньою про-
грамою «Мікро- та наносистемна електронна техніка». 

Порядок проведення вступних випробувань регламентується Правилами 
прийому до Східноукраїнського національного університету в 2021 році.  

Програма охоплює матеріал, що формує фахові компетентності при нав-
чанні здобувачів вищої освіти зі спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна 
техніка». 

 
ІІ. ЗМІСТ ПРОГРАМИ  

Необхідний обсяг сформованих фахових компетентностей вступника, що 
має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра зі спеціальності 153 «Мікро- та 
наносистемна техніка» забезпечують наступні дисципліни, передбачені навча-
льним планом. 

 
Інформатика 

Поняття інформації і даних. Одиниці виміру об’єму даних. Ентропія ін-
формації. Міра достатності інформації. Базо відомості про системи числення. 
Позиційні та непозиційні системи числення. Основи двійкової арифметики. 

Базові принципи функціонування комп’ютерних систем. Узагальнена 
структура апаратного забезпечення персонального комп’ютера. Периферійні 
та непериферійні пристрої. Інтерфейси і порти вводу-виводу. Оперативний та 
постійний запам’ятовуючий пристрій. 

Програмне забезпечення комп’ютерних систем: системне та прикладне 
програмне забезпечення, драйвери пристроїв. Шкідливе програмне забезпе-
чення та способи боротьби з ним. Програмне забезпечення компресування да-
них. Прикладне програмне забезпечення автоматизації офісної діяльності. 

 
Теорія електричних кіл 

Основні характеристики електричного кола. Електричний струм в матері-
алах. Елементи та схеми електричних кіл. Режими роботи електричних кіл. 
Перетворення електроенергії в інші види енергії. Основні з’єднання в елект-



ричних колах. Електричні та магнітні закони Ома та Кірхгофа. Методи спро-
щення та перетворення електричних кіл. 

Електричні кола постійного струму. Аналітичне та графічне рішення еле-
ктричних кіл постійного струму. Нелінійні кола постійного струму. 

Електричні кола змінного струм. Резонансні кола. Розрахунок кіл змінно-
го струму за допомогою комплексних чисел та векторних діаграм. Компенса-
ція реактивної енергії. 

Трифазні кола змінного струму. Основні з’єднання в електричних трифа-
зних колах змінного струму. Розрахунок трифазних кіл змінного струму за до-
помогою комплексних чисел та векторних діаграм. Перетворення та спрощен-
ня в трифазних схем. 

Несинусоїдальні кола змінного струму. Симетричні складові.  
Перехідні процеси в електричних колах. 

 
Пристрої аналогової електроніки 

Базові елементи електроніки. Основні види перетворень аналогових сиг-
налів. Основні параметри й характеристики підсилювачів сигналів (ПС). Інте-
гральні мікросхеми. 

Енергетичні показники каскаду ПС. Структурна схема ПС. Вибір робочої 
точки ПС. Робота ПС в режимі «А». Робота ПС в режимі «В». Робота ПС в 
режимі «АВ». Амплітудно-частотна характеристика ПС.  Міжкаскадні зв’язки 
в ПС. Зворотні зв’язки в ПС. Термостабілізація робочої ПС за допомогою тер-
морезистора. Термостабілізація робочої ПС за допомогою напівпровідниково-
го діода.  Термостабілізація робочої ПС за допомогою емітерної стабілізації. 
Паразитні зв’язки в ПС та способи їх усунення. Однотактний каскад ПС. Бага-
тотактний ПС. Підсилювачі сигналів з інвертуванням та без інвертування на 
операційних підсилювачів. Генератори гармонійних коливань. 

 
Пристрої цифрової електроніки 

Основи Булевої алгебри. Таблиці істинності логічних функцій. Базові ло-
гічні елементи транзисторно-транзисторної логіки, емітерно-зв’язаної логіки, 
інтегрально-інжекційної логіки, логіки на основі переходів метал-окис-
напівпровідник (КМОН). 

Комбінаційна логіка. Складні комбінаційні логічні схеми: мультиплексо-
ри, демультиплексори, шифратори, дешифратори, компаратори, суматори. 

Некомбінаційна логіка. Тригерні схеми. Асинхронні та синхронні тригер-
ні схеми. Принцип устрою та таблиці станів RS-, D-, T-, DV-, MS-, JK-
тригерів. 



Цифрові лічильні схеми. Коефіцієнт лічіння лічильників. Реверсивні та 
нереверсивні лічильні схеми. Лічильники з трактом безпосереднього переносу. 
Лічильники з трактом послідовного переносу. Лічильники з трактом парале-
льного переносу.  

 
Основи конструювання та надійність електронних пристроїв 

Особливості конструювання електронних пристроїв. Вимоги, що 
пред’являються до електронних систем та пристроїв. Характеристика факто-
рів, що впливають на роботу електронних пристроїв.  

Компоненти і вузли електронних пристроїв. Трансформатори й дроселі. 
Резистори, конденсатори. Резонатор і фільтри. Друковані плати й вузли. 

Теплообмін в електронних пристроях. Способи охолодження електронних 
пристроїв та їх особливості. Розрахунок перегріву електротехнічного при-
строю. Захист електронних пристроїв від впливу навколишнього середовища. 
Захист електронних пристроїв від механічних впливів. 

Надійність електронних пристроїв. Характеристики показників надійності. 
Оцінка надійності. Резервування. Визначення ефекту від включення резерву. 
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ІV. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  

 
Загальна кількість завдань іспиту – 16. На виконання роботи відведено 

30 хвилин. 
В основу визначення рейтингу покладено результати обраховані на ос-

нові суми тестових балів. Для кожного запитання тесту встановлюється відпо-
відна система оцінювання: 

1. Запитання 1-10 малої складності – 1 бал (сума 10 балів); 
2. Запитання 11-15 середньої складності – 2 бали (сума 10 балів); 
3. Запитання 16 підвищеної складності – 5 балів (сума 5 балів). 
Сума тестових балів при який іспит вважається складеним – 5-25 балів. 
Загальна сума тестових балів за всі правильні відповіді 25 тестових ба-

лів – відповідає 200 балам рейтингової оцінки. Пороговий тестовий бал 
(«склав / не склав») для вступного іспиту становить 5 тестових балів – відпо-
відає 100 балам рейтингової оцінки. 

Рейтингова оцінка за 100-бальною шкалою (від 100 до 200 балів) визна-
чається відповідно до таблиці відповідності тестових балів рейтинговій оцінці. 



 
Таблиця 1 
Відповідність тестових балів рейтинговій оцінці 

Тестовий бал, S  
(сума балів за привільні відповіді на запитан-

ня) 
Рейтингова оцінка, ВВ  

0-4 не склав 
5 100 
6 105 
7 110 
8 115 
9 120 

10 125 
11 130 
12 135 
13 140 
14 145 
15 150 
16 155 
17 160 
18 165 
19 170 
20 175 
21 180 
22 185 
23 190 
24 195 
25 200 
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