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Загальна частина 

 

Фаховий іспит проводиться в обсязі обов’язкових дисциплін професійної та практичної 

підготовки бакалаврів згідно з освітньо-професійною програмою для спеціальності 171 

«Електроніка» з метою конкурсного відбору вступників для здобуття ступеня вищої освіти 

магістра. 

Фаховий іспит проводиться приймальною комісією у формі тестування. До складу 

екзаменаційного білету входить 50 завдань. Кожне завдання має 4 варіанта відповіді, з яких 

лише один правильний. Тривалість проведення фахового іспиту 120 хвилин. Результат 

фахового іспиту оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів. Мінімальна оцінка з фахового 

іспиту для участі в конкурсному відборі становить 100 балів. 

Критерії оцінювання фахового іспиту відповідають «Положенню про організацію 

прийому до Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова при вступі 

на навчання на основі раніше здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) у 2022 році». 

 

1. Аналогова схемотехніка [1] 

 

Схемотехніка електронних кіл з напівпровідниковими діодами. 

Схемотехніка електронних кіл з біполярними та польовими транзисторами. Ключові та 

аналогові режими роботи транзисторів, особливості схем включення, а також особливості 

вибору положення робочої точки  

Основи теорії та практики зворотних зв’язків. Схемотехніка електронних кіл на основі 

операційних підсилювачів – звичайні та спеціалізовані підсилювачі, активні фільтри, нелінійні 

перетворювачі, прецизійні випрямлячі. 

 

2 .Прикладна теорія цифрових автоматів. Цифрова схемотехніка [2] 

 

Розділ по основах дискретної математики, теорії кодування, та декодування цифрових 

потоків інформації. Розділ по комбінаційних пристроях , по тригерах та тригерних схемах. 

Наведені завдання по цифрових автоматах, а також по автоматних пристроях – лічильниках та 

регістрах. Наводяться завдання по пристроях пам’яті. Тестові завдання призначені для 

виявлення вміння будувати поширені цифрові пристрої, що використовуються в задачах 

цифрової автоматики. 

3. Теорія поля 

 



4 

Завдання містять 24 задачі по наступних розділах курсу «Теорія поля»: 

- електростатичне поле; 

- електричне поле постійного струму; 

- магнітне поле постійного струму; 

- змінне електромагнітне поле. 

 

4. Теорія електричних, магнітних та електронних кіл [10-17] 

 

В результаті тестування студенти повинні продемонструвати: 

- оволодіння основними методами розрахунку електричних, магнітних та електронних 

кіл; 

- виявлення та дослідження властивостей кіл та їх характеристик; 

- оцінки характеру та степені впливу електричних кіл на сигнали, які проходять через 

них. 

Для виконання тестів студент повинен:  

- володіти методикою аналізу процесів в електричних колах символічним методом; 

- здійснювати розрахунок електричних кіл в усталеному режимі роботи з 

використанням основних законів, теорем та методів теорії кіл; 

- проводити строгий та якісний аналіз частотних характеристик та частотно – 

вибіркових властивостей електричних кіл; 

- оцінювати властивості електричних кіл при їх представленні чотириполюсниками; 

- оцінювати основні властивості електричних кіл з розподіленими параметрами; 

- проводити строгий та якісний аналіз перехідних процесів в електричних колах 

класичним та операторним методами; 

- здійснювати аналіз реакції лінійних електричних кіл на періодичні та неперіодичні 

зовнішні дії спектральним методом; 

- здійснювати синтез електричних кіл з заданими характеристиками. 

 

5. Апаратно-програмні засоби відображення інформації [18-20] 

 

- Типи індикаторів. Основні терміни та визначення. Структура та основні технічні 

параметри індикаторів. Одиничні та багатоелементні напівпровідникові знакосинтезуючі 

індикатори, конструктивні модифікації. Багатокольорові світлодіоди, RGB- та SMD-

світлодіоди. 
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- Пристрої на знакосинтезуючих індикаторах. Конструктивні схеми рідкокристалічних 

індикаторів. Рідкокристалічні індикатори рефлективного, трансрефлективного та 

трансмісивного типів. 

- Телевізійне зображення: частота кадрів; частота полів; напрям розкладання 

зображення. Основні параметри та види спотворень зображення. Модуляція несучої 

зображення. Конструкції екранів. Чорно-білі та кольорові електронно-променеві трубки. 

Порівняльна характеристика екранів різних типів (якість зображення, кут огляду). Основні 

принципи будови CRT-моніторів. Типи CRT-трубок. 

 

6. Мікропроцесорна техніка [21, 22] 

 

- Архітектура однокристальних мікроконтролерів; основи програмування 

однокристальних мікроконтролерів мовою асемблер; архітектуру та можливості 

однокристальних мікроконтролерів різних фірм. 

- Основні принципи побудови мікропроцесорних систем. Функції пристроїв 

магістралі. Функціонування процесора. Система команд процесора. Організація па’мяти в МП-

системах. Організація інтерфейсу пристроїв вводу – виведення. 

- Фон-Нейманівська та гарвардська архітектури мікропроцесорів. Призначення та 

принцип дії основних блоків мікроконтролера. Устрій інтерфейсних пристроїв. Розширення 

можливостей однокристальних мікроконтролерів. 

 

7. Електронні системи [23-25] 

 

- Принципи оцифровки аналогових сигналів. Кодування цифрових сигналів. 

Алгоритми дискретного та швидкого перетворень Фур’є. Умови Дирихле. Функції 

автокореляції та взаємної кореляції. Властивості функції кореляції. 

- Класифікація випадкових сигналів. Дисперсія, математичне очікування, 

середньоквадратичне відхилення випадкових сигналів. Однотональна амплітудна модуляція. 

Фазова та частотна модуляція. Спектр сигналу з гармонічною кутовою модуляцією. 

Демодуляція сигналу. Квадратурна маніпуляція. Поняття символьного сузір’я. Класифікація 

кодів. Характеристики лінійних систем. 

- Сутність дискретної лінійної обробки. Фільтри Чебишева, Батерворта, Бесселя. 

Переваги та недоліки кожного з видів фільтрів. Порівняння цифрових та аналогових фільтрів. 

Рекурсивні та нерекурсивні дискретні фільтри. Фільтр ковзаючого середнього. Різницеве 

рівняння нерекурсивного фільтра. Імпульсна характеристика цифрових фільтрів. 
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8. Мікропроцесорні системи збору і обробки інформації [26, 27] 

 

- Поняття про інтерфейс. Основні режими обміну даними по інтерфейсах. 

Класифікація інтерфейсів комп’ютера. Моделі й протокол передачі даних в інтерфейсах 1-Wire, 

I2C. Інтелектуальні датчики та віртуальні прилади. 

- Використання мікроконтролерів в якості вимірювальної системи. Особливості 

роботи периферійних пристроїв мікроконтролера. Організація обміну даними по різних 

інтерфейсах. Аналого-цифрове та цифро-аналогове перетворення. Адресація пристроїв при 

роботі в мережі. 

 

9. Методи перетворення сигналів [28] 

 

На тестування виносяться: датчики та їх характеристики. Схеми включення датчики 

різних фізичних величин. Схеми прийому інформації з датчиків, в тому числі з віддалених 

датчиків, пристрої попередньої обробки інформації, що поступає з датчиків. Виносяться також 

питання з характеристик та методів побудови і особливостей використання цифро аналогових 

та аналого-цифрових перетворювачів. 

 

10. Енергетична електроніка[29-31] 

 

Питання, що виносяться на тестування містять: основні способи одержання електричної 

енергії; найважливіші параметри електричної енергії і способи їх перетворення; основні типи 

силових електронних ключів, їх параметри та характеристики; принципи дії найважливіших 

схем перетворювачів, ведених мережею (випрямлячів, інверторів, регуляторів змінної напруги, 

перетворювачів частоти); основні типи фільтрів і стабілізаторів; принципи імпульсного 

регулювання постійної і змінної напруги; принципи дії основних типів автономних інверторів; 

особливості роботи перетворювачів при їх послідовному і паралельному з’єднанні; призначення 

і принципи побудови систем керування перетворювачів. 

При тестуванні студент повинен: визначати якісні параметри електричної енергії; 

розраховувати параметри і характеристики силових електронних ключів; вибирати схеми 

перетворювача при заданих параметрах джерела живлення і навантаження; розраховувати 

основні параметри і характеристики перетворювачів; вибирати структурну схему системи 

керування перетворювача; вибирати тип перетворювача, що випускається серійно, при заданих 

вимогах до параметрів електричної енергії. 
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