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АНОТАЦІЯ 

 

Метою вступних випробувань (співбесіди) є комплексна перевірка знань 

вступників, які вони отримали в результаті вивчення циклу дисциплін, 

передбачених освітньо-професійною програмою та навчальними планами у 

відповідності з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст.  

Вступні випробування охоплюють нормативні дисципліни з циклу 

математичної та природничо-наукової підготовки, а також дисципліни 

професійної підготовки студентів відповідно до освітньої програми 

спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка». 

Під час підготовки до випробування необхідно звернути увагу на те, що 

абітурієнт повинен: 

 

В рамках курсу "Вступ до фаху" студенти ознайомляться з основними 

задачами, що вирішує радіотехніка та радіоелектроніка, з життєвим циклом 

радіоелектронної апаратури, основними законами теорії кіл,  фізичними 

основами функціонування основних елементів радіотехніки та 

радіоелектроніки, основами системного підходу до вирішення задач 

радіотехніки. 

знати:  

 основні задачі, що вирішує радіотехніка та радіоелектроніка;  

 життєвий цикл радіоелектронної апаратури;  

 фізичні основи функціонування основних елементів радіотехніки та 

радіоелектроніки;  

 розрахунок схемних функцій простих пристроїв. 

вміти:  

 аналізувати схеми простих пристроїв та еквівалентні схеми 

електронних приладів;  

 проводити розрахунки проходження сигналів через лінійні та нелінійні 

кола. 



 3 

Організація вступного випробовування здійснюється відповідно до 

Правил прийому Тернопільського національного технічного університету імені 

Івана Пулюя у 2018 році та Положення про приймальну комісію ТНТУ. 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 
 

1. Вступ до фаху 

 

Загальні вимоги до виконання схем. Класифікація і позначення схем. 

Побудова схем. Графічні позначення в схемах. Позначення ліній в схемах. 

Загальні вимоги до оформлення функціональної схеми. Загальні вимоги до 

оформлення електричної принципової схеми. 

 Ізоляційні матеріали для друкованих плат. Матеріали-провідники для 

друкованих плат. Методи нанесення зображення друкованих провідників. 

Методи утворення друкованих провідників.  

Гальвано-хімічний метод виготовлення друкованих плат. Метод прямого 

переносу у виготовленні друкованих плат. Метод хімічного травлення у 

виготовленні друкованих плат. Комбінований метод виготовлення друкованих 

плат. Електричні параметри друкованих плат. Особливості конструкції 

друкованих плат. Особливості елементів друкованого монтажу. Багатошарові 

друковані плати. Перспективні напрямки розвитку друкованого монтажу. 

Основні відомості про друкований монтаж.  

Вимоги до проектування друкованих вузлів. Вимоги до оформлення 

креслень друкованих вузлів. Варіанти установок електричних елементів. 

Основні відомості про технологію електричного монтажу. Види 

автоматизованих пайок. Умови експлуатації РЕА. Захист РЕА від механічних 

впливів. Тепловий захист РЕА. Захист РЕА від вологи. 

 

Рекомендована література: 
 

1. Ненашев А.П. Конструирование радиоэлектронных средств / 

А.П. Ненашев. – М.: Высшая шк., 1990. – 432 с. 
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2. Гель П.П. Конструирование и микроминиатюризация 

радиоэлектронной аппаратуры / П.П. Гель, Н.К. Иванов-Есипович. – Л.: 

Энергоатомиздат, 1984. – 536 с. 

3. Мэнгин Ч.Г. Технология поверхностного монтажа. Будущее 

технологии сборки в електронике / Мэнгин Ч.Г., Макклелланд С.. – Мир, 1990. 

– 276 с. 

4. Accel EDA. Посібник з дисципліни „Теоретичні основи побудови 

САПР”, „САПР РЕМА” / [В.В. Кирилюк, О.В. Мацюк, С.О. Піскун, 

О.М. Шатковський].- Тернопіль: ТДТУ ім.Івана Пулюя, 2001. 

5. Красильникова Г.А. Автоматизация инженерно-практических работ: 

AutoCAD2000, Компас-График 5.5, MiniCAD 5.1 / Г.А. Красильникова, 

В.В. Самсонов, С.М. Тарелкин. – Учебник-Питер:СП, 2001. – 256 с.. 

6. Разработка и оформление конструкторской документации РЭА. 

Справочное пособие / Под ред. Е.Г. Романичевой. – М.:Радио и связь, 1989. – 

448 с. 

7. Разевич В.Д. Система проектирования печатных плат ACCEL EDA 15 

(P-CAD 2000) / В.Д. Разевич. – М.: «Солон-Р», 2000. – 416с. 

8. Справочник конструктора РЭА: Компоненты, механизмы, надежность/ 

[Н.А. Барканов, Б.Е. Бердичевский, П.Д. Верхопятннцкий и др]; Под ред. 

Р.Г. Варламова. – М.: Радио и связь, 1985. – 384 с. 

9. Фролов А.Д. Теоретические основы конструирования и надежности 

радиоэлектронной аппаратуры / А.Д. Фролов. – М.: Высшая шк., 1980 – 488 с. 

 

2. Аналогові електронні пристрої 

 

Огляд показників якості підсилювачів. Класи підсилення А, В, АВ. Схеми 

зміщення в транзисторних каскадах. Зворотні зв’язки в підсилювачах: 

класифікація та вплив на показники роботи підсилювачів. Динамічний режим 

роботи транзистора. Однотактний резисторний каскад із спільним емітером. 

Диференційний однотактний каскад. Двотактні підсилювачі. Операційні 

підсилювачі. 
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Транзисторні ключі. Інтегруючі та диференціюючі кола. Генератор 

прямокутних імпульсів на транзисторах (мультивібратор). Генератор 

прямокутних імпульсів на логічних елементах.  

Базові логічні елементи. Тригери. Лічильники. Компаратори. 

Мультиплексори та демультиплексори. Шифратори та дешифратори.  

Аналогово-цифрові та цифро-аналогові перетворювачі. 

Напівпровідниковий діод. Стабілітрон. Принцип роботи транзистора як 

підсилювального елементу. Схема включення транзистора із спільною базою. 

Схема включення транзистора із спільним емітером. Схема включення 

транзистора із спільним колектором. Польові транзистори. Фоточутливі 

напівпровідникові прилади. Схеми випрямлення змінної напруги в джерелах 

живлення. Параметричний та компенсаційний стабілізатори. Імпульсні блоки 

живлення. 

 

Рекомендована література: 
 

1. Башарин С.А. Теоретические основы електротехники: Теория 

електрических цепей и магнитного поля. Учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

Заведений / С.А. Башарин. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 304 с.  

2. У. Титце. Полупроводниковая схемотехника: справочное руководство; 

пер с нем / У. Титце К. Шенк. – М.: Мир, 1982. – 512 с. 

3. Матвійків М.Д. Елементна база електронних апаратів: Підручник для 

студентів вищ. навч. закладів/ М.Д. Матвійків, В.М. Когут, О.М. Матвійків. – 2-

ге вид. – Львів: Львівська Політехніка, 2007. – 428 с.  

4. Буцев А.А. Электрорадиоэлементы в конструкциях приборов / 

А.А. Буцеев. – Москва: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2000, –27с.  

5. Резисторы. Справочник/ Под.ред. И.И. Четверткова. –М.: Энергоиздат, 

1981. –352 с.  

6. Справочник по электрическим конденсаторам/ Под. общ. ред. 

И.И. Четверткова и В.Ф. Смирнова. -М.:Радио и связь, 1983. -576с.   

7. Пасинков В.В. Полупроводниковые приборы / В.В. Пасинков, 

Л.К. Чиркин, А.Д. Шинков. – М.:Высшая школа, 1973. – 430 с.  
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8. Аналоговые и цифровые интегральные схемы / [С.В. Якубовский, 

Н.А. Барканов, Л.И. Ниссельсон и др.]. – М.: Радио и связь, 1985. – 432 с. 

9. Пароль Н.В. Знакосинтезирующие индикаторы и их применение. 

Справочник / Н.В. Пароль, С.А. Кайдалов. – М.: Радио и связь, 1989. –128с.  

10.Применение полупроводниковых индикаторов. -М.: Энергоатомиздат, 

1991.-200 с.  

11.Волгов В.А. Детали и узлы радиоэлектронной аппаратуры. — М.: 

Энергия, 1977. — 656 с.  

12.Гершунский Б.С. и др. Справочник по основам электронной техники.-

М.: Высшая шк., 1974.-352 с.  
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ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 
1. Загальні вимоги до виконання схем. 
2. Класифікація і позначення схем. 
3. Побудова схем. 
4. Графічні позначення в схемах. 
5. Позначення ліній в схемах. 
6. Загальні вимоги до оформлення функціональної схеми. 
7. Загальні вимоги до оформлення електричної принципової схеми. 
8. Ізоляційні матеріали для друкованих плат. 
9. Матеріали-провідники для друкованих плат. 
10. Методи нанесення зображення друкованих провідників. 
11. Методи утворення друкованих провідників. 
12. Гальвано-хімічний метод виготовлення друкованих плат. 
13. Метод прямого переносу у виготовленні друкованих плат. 
14. Метод хімічного травлення у виготовленні друкованих плат. 
15. Комбінований метод виготовлення друкованих плат. 
16. Електричні параметри друкованих плат. 
17. Особливості конструкції друкованих плат. 
18. Особливості елементів друкованого монтажу. 
19. Багатошарові друковані плати. 
20. Перспективні напрямки розвитку друкованого монтажу. 
21. Основні відомості про друкований монтаж. 
22. Вимоги до проектування друкованих вузлів. 
23. Вимоги до оформлення креслень друкованих вузлів. 
24. Варіанти установок електричних елементів. 
25. Основні відомості про технологію електричного монтажу. 
26. Види автоматизованих пайок. 
27. Умови експлуатації РЕА. 
28. Захист РЕА від механічних впливів. 
29. Тепловий захист РЕА. 
30. Захист РЕА від вологи. 
31. Огляд показників якості підсилювачів 
32. Класи підсилення А, В, АВ. 
33. Схеми зміщення в транзисторних каскадах 
34. Зворотні зв’язки  в підсилювачах: класифікація та вплив на показники 

роботи підсилювачів 
35. Динамічний режим роботи транзистора 
36. Однотактний резисторний каскад із спільним емітером 
37. Диференційний однотактний каскад 
38. Двотактні підсилювачі 
39. Операційні підсилювачі 
40. Транзисторні ключі 
41. Інтегруючі та диференціюючі кола.  
42. Генератор прямокутних імпульсів на транзисторах (мультивібратор) 
43. Генератор прямокутних імпульсів на логічних елементах.  
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44. Базові логічні елементи 
45. Тригери 
46. Лічильники 
47. Компаратори 
48. Мультиплексори та демультиплексори  
49. Шифратори та дешифратори 
50. Аналогово-цифрові та цифро-аналогові перетворювачі 
51. Напівпровідниковий діод. Стабілітрон.  
52. Принцип роботи транзистора як підсилювального елементу.  
53. Схема включення транзистора із спільною базою. 
54. Схема включення транзистора із спільним емітером 
55. Схема включення транзистора із спільним колектором.  
56. Польові транзистори 
57. Фоточутливі напівпровідникові прилади 
58. Схеми випрямлення змінної напруги в джерелах живлення 
59. Параметричний та компенсаційний стабілізатори  
60. Імпульсні блоки живлення  
61. Види  неполадок  РЕА  та  способи  їх  пошуку.   
62. Перевірка  та  випробування  РЕА  після  ремонту.   
63. Основні  типи  неполадок  нестабілізованих  джерел живлення РЕА, їх 

ознаки  та  причини  виникнення.  
64. Контроль основних параметрів нестабілізованих джерел живлення 

РЕА.   
65. Ознаки неполадок стабілізованих джерел живлення  РЕА, способи їх  

пошуку  та  усунення.     
66. Регулювання і контроль основних  параметрів  стабілізованих  джерел  

живлення  РЕА. 
67. Особливості ремонту і регулювання імпульсних джерел живлення 

РЕА.    
68. Основні  неполадки підсилювачів сигналів низьких частот, їх ознаки  

та  причини  виникнення. 
69. Регулювання та контроль основних параметрів підсилювачів НЧ.   
70. Причини неполадок радіоприймача, якщо він: а) не працює на всіх 

діапазонах; б) не працює на одному діапазоні. Способи пошуку даних 
неполадок.   

71. Причини неполадок радіоприймача, якщо: а) відсутній прийом на 
частині діапазону; б) відсутній прийом в діапазоні УКХ. Способи пошуку даних  
неполадок.  

72. Контроль вихідної потужності радіоприймача, структурна схема.   
73. Контроль коефіцієнта нелінійних  спотворень  на  виході  

радіоприймача,  структурна  схема.    
74. Структурна схема під’єднання контрольно-вимірювальної  апаратури 

для регулювання та контролю параметрів радіоприймачів.  
75. Перевірка і регулювання підсилювача ПЧ радіоприймача АМ 

сигналів.   
76. Регулювання і налаштування тракту ПЧ ЧМ  радіоприймача. 
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77. Регулювання і налаштування радіочастотного блоку УКХ 
радіоприймача.  

78. Структурна схема радіопередавача, призначення блоків схеми.   
79. Схема транзисторного підсилювача потужності радіопередавача, 

призначення елементів схеми, принцип  роботи.   
80. Схема транзисторного генератора з самозбудженням (автогенератора) 

з індуктивним зворотним зв'язком, призначення елементів схеми, принцип 
роботи.   

81. Схема транзисторного автогенератора з ЧМ на варикапі, принцип 
роботи схеми.  

82. Типові неполадки радіопередавачів, причини їх виникнення та 
способи пошуку.    

83. Основні електричні параметри радіопередавачів та основні види 
вимірювань під час регулювання і контролю цих  параметрів.  

84. Обладнання робочих місць при ремонті і регулюванні телевізорів.  
85. Вимоги техніки безпеки при ремонті і регулюванні телевізорів.  
86. Випробувальні сигнали і таблиці для перевірки телевізорів.  
87. Типові неполадки телевізорів кольорового зображення, визначення  

причин цих неполадок.  
88. Вплив зовнішніх умов на працездатність РЕА.  
89. Основні показники надійності РЕА.    
90. Методи підвищення надійності РЕА.  
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КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 
 
При оцінюванні знань за основу слід брати повноту і правильність 

відповідей. Загальна оцінка визначається як середня виважена з оцінок 
відповідей на усі запитання. 

 
Висновок Характеристика відповіді 

Рекомендова
но 

Абітурієнт: 
 досконало володіє теоретичним навчальним матеріалом у розрізі всього 
комплексу дисциплін спеціальності для ґрунтовної відповіді на поставлені 
питання; 
 глибоко і повно оволодів понятійним апаратом, вільно та аргументовано 
висловлює власні думки;  
демонструє культуру спеціальної мови і використовує сучасну 
термінологію, цілісно, системно, у логічній послідовності дає відповідь на 
поставлені запитання. 

Рекомендова
но 

Абітурієнт: 
 володіє теоретичним навчальним матеріалом у розрізі всього комплексу 
дисциплін спеціальності для відповіді на поставлені питання; 
 здатний застосовувати вивчений матеріал на рівні стандартних ситуацій; 
наводити окремі власні приклади на підтвердження певних тверджень; 
 грамотно викладає відповідь, але зміст і форма відповіді мають окремі 
неточності, припускає 2-3 непринципові помилки, які вміє виправити, 
добираючи при цьому аргументи для підтвердження певних дій. 

Рекомендова
но 

Абітурієнт: 
 частково володіє навчальним матеріалом, здатний логічно відтворити 
значну його частину; 
 виявляє знання і розуміння основних положень навчального матеріалу, 
але викладає його неповно, непослідовно, припускається неточностей у 
визначення понять, у застосуванні знань для вирішення практичних задач, 
не вміє доказово обґрунтувати свої думки; 
завдання виконує, але припускає методологічні помилки. 

Не 
рекомендова

но 

Абітурієнт: 
 має розрізнені безсистемні знання; 
 володіє матеріалом на елементарному рівні засвоєння, викладає його 
безладно, уривчастими реченнями; 
 припускає помилки у визначенні термінів, які приводять до викривленні 
їх змісту; 
 припускає принципові помилки при вирішенні типових ситуацій, не 
правильно виконує необхідні розрахунки; 
 не відповідає (або дає неповні, неправильні відповіді) на основні та 
додаткові питання. 

 
Як результат оцінювання фахова атестаційна комісія надає/не надає 

рекомендацію до участі в конкурсі відповідно проставивши 
РЕКОМЕНДОВАНО/НЕ РЕКОМЕНДОВАНО. 

 


