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1. ВСТУП
Програма фахових вступних випробувань спрямована на визначення рівня
підготовки молодших спеціалістів, які бажають продовжити навчання для
здобуття освітнього ступеня бакалавра зі спеціальності 171 Електроніка. Фахові
вступні випробування проводяться у вигляді письмового іспиту. Завдання для
фахового вступного випробування розроблені у двадцяти п’яти варіантах і
спрямовані на виявлення рівня підготовки абітурієнтів для здобуття освітнього
рівня бакалавр зі спеціальності 171 «Електроніка».
Участь у вступних випробуваннях можуть приймати абітурієнти, які
здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спорідненими
спеціальностями, що визначаються «Правилами прийому до КНУТД».
Кожен з варіантів завдань містить три питання, які охоплюють дисципліни,
викладені у розділах 2.1, 2.2, 2.3 програми фахових вступних випробувань для
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр зі спеціальності 171
Електроніка освітньої програми «Електронні пристрої та системи» на базі
здобутого ОКР молодшого спеціаліста. Виставлення оцінки за національною
шкалою оцінюється за чотирибальною системою, а за стандартом ECTS – за
стобальною.
Програма має три розділи по головних напрямках підготовки бакалаврів зі
спеціальності 171 Електроніка освітньої програми «Електронні пристрої та
системи». Цими розділами є:
- основи електротехніки;
- електроні прилади;
- персональні комп’ютери.
Зміст розділів у завданні представлений відповідними питаннями.
2. СТИСЛИЙ ЗМІСТ РОЗДІЛІВ
2.1. Основи електротехніки.
Предмет, мета та завдання дисципліни
Знання основ електротехніки необхідні для вивчення прикладних
дисциплін, що визначають рівень фахової підготовки бакалаврів з спеціальності
171 «Електроніка»(Електронні пристрої та системи).
Підготовка з основ електротехніки базується на знаннях фізики, математики
та профільних дисциплін ОКР молодшого спеціаліста.
ПРЕДМЕТ: поняття, термінологія, основні закони електротехніки, процеси,
які існують в електричних та магнітних колах, методи аналізу та розрахунку
електричних та магнітних кіл постійного та змінного струму.
МЕТА: набуття теоретичних знань і практичних навичок в читанні схем, у
визначенні та застосуванні методів розрахунку електричних кіл.
ЗАВДАННЯ: освоєння основних понять електротехніки, а також методів
розрахунку електричних та магнітних кіл.
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Література
1. Касаткин А.С., Немцов М.В. Электротехника. –М.: Энергоатомиздат, 1983.
2. Малинівський С.М. Загальна електротехніка. –Львів, Бескид БІТ, 2003.
3. Паначевний Б.І. Курс електротехніки. –Харків, 1999.
2.2. Електронні прилади.
Предмет, мета та завдання дисципліни
Знання електронних приладів необхідні для вивчення прикладних
дисциплін, які визначають рівень професійної підготовки бакалаврів з
спеціальності 171 «Електроніка»(Електронні пристрої та системи).
Підготовка з цього розділу базується на знаннях математики, фізики
та профільних дисциплін ОКР молодшого спеціаліста.
ПРЕДМЕТ: знайомство з загальними принципами та фізичними основами
сучасних електронних засобів. Основна увага приділяється питанням вивчення
параметрів та найважливіших властивостей напівпровідникових приладів, які
визначають можливість їх застосування у електронній апаратурі.
МЕТА: придбання знань загальних параметрів електронних приладів; етапів
виготовлення інтегральних мікросхем; загальних умов використання сучасних
електронних приладів.
ЗАВДАННЯ: набуття умінь визначити тип напівпровідникових приладів; читати
електронні схеми; накреслити електрону схему.
Література
1. Ефимов И.С, Козырев И.Ф., Горбунов Ю.И. Микроэлектроника. Учебн.
пособие. М.: 1987. -416с.
2. Гусев В.Г. Электроника. Учеб. пособ. М.: Высш. шк. 1991. -622с.
3. Жеребцов Н.П. Основи электроники. М.: 1990.
4. Лачин В.И. Электроника. Уч. Пособие. М.: Феникс, 2000.
2.3. Обчислювальна техніка.
Предмет, мета та завдання дисципліни
Знання персональних комп’ютерів необхідні для вивчення прикладних
дисциплін, що визначають рівень фахової підготовки бакалаврів з спеціальності
171 «Електроніка»(Електронні пристрої та системи). Підготовка з персональних
комп’ютерів базується на знаннях інформатики та дисциплін комп’ютерного
спрямування ОКР молодшого спеціаліста.
ПРЕДМЕТ: частина комп’ютерної техніки із стрімким розвитком
комп’ютерних технологій та її різноманітного програмного забезпечення.
МЕТА: набуття теоретичних знань і практичних навичок у вирішенні задач
сучасних технологій, основним компонентом яких є комп’ютер; формування
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системи знань та практичних навичок, які допоможуть зробити комп’ютер
атрибутом робочого місця майбутнього спеціаліста; розвиток рівня підготовки не
тільки професійних користувачів комп’ютера, але і спеціалістів, що займаються
розробкою, установкою та ремонтом комп’ютерів та локальних мереж.
ЗАВДАННЯ: формування знань про загальну структуру персонального
комп’ютера та його компонентів; основу машинної арифметики; етапи обробки
програм операційною системою; файлову систему; призначення прикладних
програм. Крім цього, формування умінь та навичок захисту інформації від
вірусної поразки; роботи з довідковою підсистемою; користування редакторами
та засобами ділової графіки.
Література
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Дибкова Л. М. Інформатика і комп'ютерна техніка [Текст] : навчальний
посібник / Л. М. Дибкова. - 3-тє вид., доп. - К. : Академвидав, 2011. - 464 с. (Альма-матер). - ISBN 978-966-8226-89-2
Козловський А. В. Комп'ютерна техніка та інформаційні технології [Текст] :
навч. посіб. / А. В. Козловський, Ю. М. Паночишин, Б. В. Погрішук. - 2-ге
вид., стер. - К. : Знання, 2012. - 463 с. - ISBN 978-617-07-0032-2
Інформатика. Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології [Текст] :
підручник / ред. Г. А. Шинкаренко. - 4-те вид. - К. : Каравела, 2012. - 496 с. ISBN 966-8019-05-9
Левин А. Ш. Самоучитель работы на компьютере. Начинаем с Windows
[Текст] : самоучитель / А. Ш. Левин. - 3-е изд. - СПб. : Питер, 2006. - 718 с. ISBN 5-469-00569-0
Дубина Александр. MS Excel в электротехнике и электронике [Текст] / А.
Дубина, С. Орлова, И. Шубина. - СПб. : BHV-Санкт-Петербург, 2001. - 304 с.
Рудикова Л. В. Microsoft Excel для студента [Текст] / Л. В. Рудикова. - СПб. :
БХВ-Петербург, 2005. - 368 с.
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Основи електротехніки.
1. Електричні кола і їхні елементи.
2. Активні і пасивні двополюсники.
3. Поняття про джерела струму і напруги.
4. Еквівалентні перетворення в лінійних електричних колах постійного струму.
5. ЕРС, струм, напруга, їхні позитивні напрямки.
6. Закон Ома для ділянки і повного кола.
7. Розрахунок електричних кіл постійного струму за допомогою закону Ома.
8. Перший і другий закони Кірхгофа.
9. Розрахунок кіл постійного струму за допомогою законів Кірхгофа.
10.Баланс потужностей у колах постійного струму.
11.Порядок побудови потенційних діаграм.
12.Одержання синусоїдальної ЕРС.
13.Основні параметри, що характеризують синусоїдальний сигнал.
14.Діюче і середнє значення синусоїдального струму, ЕРС, напруги
15.Гармонійні струми в опорі, індуктивності і ємності.
16.Побудова векторних діаграм у колах змінного струму.
17.Повна, активна та реактивна потужність у колі змінного струму.
18.Енергетичні процеси в колі змінного струму. Коефіціент потужності.
19.Баланс потужностей у колах змінного струму.
20.Аналіз резонансних явищ у колах змінного струму. Резонанс струмів.
21.Аналіз резонансних явищ у колах змінного струму. Резонанс напруг.
22.Поняття про трифазні кола.
23.Фазні і лінійні напруги та струми у трифазних колах.
24.Розрахунок симетричних і несиметричних трифазних кіл при з'єднанні
навантаження в "Зірку". Побудова векторних діаграм
25.Розрахунок симетричних і несиметричних трифазних кіл при з'єднанні
навантаження в "Трикутник". Побудова векторних діаграм
Електронні прилади
1. Електричний струм у вакуумі. Електронна емісія.
2. Вакуумні електронні прилади.
3. Основні поняття фізики напівпровідників.
4. Власна та домішкова провідності напівпровідників.
5. Вплив температури на властивості напівпровідників.
6. Електронно-дірковий перехід (p-n-перехід).
7. Напівпровідниковий діод. Будова і вольтамперна характеристика.
8. Діоди Шоткі.
9. Напівпровідниковий стабілітрон. Вольтамперна характеристика. Призначення.
10.Будова і характеристики біполярного транзистора.
11.Схеми включення біполярних транзисторів.
12.Будова та характеристики тиристорів.
13.Будова уніполярних транзисторів.
14.Характеристики уніполярних транзисторів.
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15.Напівпровідникові термоелектричні прилади. Характеристики та області
застосування.
16.Перетворювачі Хола. Характеристики та області застосування.
17.Класифікація оптоелектронних приладів.
18.Світловипромінюючі та інфрачервоні діоди. Конструкція, області
застосування.
19.Фоторезистори. Конструкція, характеристики та області застосування.
20.Фотодіоди. Конструкція, характеристики, режими роботи.
21.Фототранзистори та фототиристори. Конструкція, вольт-амперні
характеристики.
22.Оптрони. Конструкція та принцип дії.
23.Напівпровідникові мікросхеми. Особливості технології виготовлення.
24.Гібридні мікросхеми. Конструкція, області застосування.
25.Інтегральні мікросхеми. Ступінь інтеграції.
Обчислювальна техніка
1. Системи числення: перетворення десяткового числа в двійкову форму;
перетворення десяткового числа в 16-річну форму.
2. Принцип фон Неймана, блок-схема комп’ютера.
3. Стандартні та периферійні пристрої введення/виведення.
4. Основні функції та порівняльна характеристика операційних систем.
5. Основні поняття файлової системи, структура та обмеження.
6. Антивірусні програми. Основні симптоми вірусної поразки.
7. Програми-архіватори.
8. Етапи підготовки текстових документів в текстовому редакторі Microsoft
Word.
9. Параметри форматування символів в текстовому редакторі Microsoft Word.
10.Параметри форматування абзаців в текстовому редакторі Microsoft Word.
11.Параметри форматування сторінок в текстовому редакторі Microsoft Word.
12.Як доцільно застосовувати існуючі режими перегляду файлів в текстовому
редакторі Microsoft Word?
13.Якими методами можна вставити у документ таблицю довільного розміру? В
яких випадках буде доречним кожен з існуючих методів?
14.Вставка в документ Microsoft Word об’єктів різних форматів.
15.Які типи даних може містити чарунка Microsoft Excel?
16.Яким чином можна ввести та відредагувати дані в чарунках Microsoft Excel?
17.Які правила введення формули в чарунку Microsoft Excel?
18.Які типи посилань на чарунки допустимі у формулах Microsoft Excel?
19.Яким чином здійснюється обчислення формул в Microsoft Excel?
20.Які правила розмноження даних з чарунки Microsoft Excel?
21.Які основні елементи містить діаграма Microsoft Excel?
22.Як виконується побудова діаграм в Excel?
23.Поняття баз даних: поле бази даних, запис бази даних.
24.Сортування бази даних в Microsoft Excel.
25.Фільтрація (вибірка) бази даних в Microsoft Excel?
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Критерії оцінювання відповідей (за шкалою ЕСТS)
Кожен білет складається з трьох питань наведених в орієнтовному переліку
чинної програми фахових вступних випробувань, тобто по одному з кожного
розділу.
Відповіді на питання повинні бути чітко викладеними та відповідно
оформленими.
При відповіді на питання необхідно:
- продемонструвати знання понять, термінології, основних законів
електротехніки, процесів, які існують в електричних та магнітних колах;
- продемонструвати знання фізичних основ та законів електроніки, а також
уміння аналізувати процеси в сучасних електронних засобах;
- дати оцінку найбільш важливих параметрів та характеристик електронних
приладів;
- продемонструвати знання загальної структури персонального комп’ютера
та його компонентів, файлової системи, призначення прикладних програм.
У відповідності до «вимог» при відповіді на питання вони оцінюються за
чотирибальною системою національної шкали та за стобальною системою
стандарту ECTS.
Оцінка «відмінно» (90 – 100 балів) виставляється при повному викладі суті
та змісту питання, чітко сформульованих основних законах та положеннях. У
відповіді відсутні помилки.
Оцінка «добре» (74 – 89 балів) виставляється при повному викладі суті та
змісту питання, але формулювання основних законів та положень нечітке, є
похибки щодо термінології.
Оцінка «задовільно» (60 – 73 балів) виставляється при повній відповіді, але
деяка частина відповіді містить помилкові ствердження. Застосовані у відповіді
формулювання нечіткі, є нечисленні похибки щодо термінології.
Оцінка «незадовільно» (0 – 59 балів) виставляється при неповній відповіді
на питання з численними помилковими ствердження та похибками щодо
термінології. Відповідь не розкриває суті поставлених питань, не чітко
сформульовані основні закони та положення.
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Варіант № 1

1. Баланс потужностей у колах постійного струму.
2. Фоторезистори. Конструкція, характеристики та області застосування.
3. Параметри форматування абзаців в текстовому редакторі Microsoft Word.
Затверджено на засіданні кафедри електроніки та електротехніки
протокол № 10 від 15 березня 2017 року.
Зав. кафедри __________________ В.Б. Швайченко
(підпис)

Приклад

9

