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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Програма розкриває структуру та зміст вступного фахового випробування 

для конкурсного зарахування до Луцького НТУ на освітньо-кваліфікаційний 

рівень магістр за спеціальністю 171 «Електроніка» галузі знань 17 «Електроніка 

та телекомунікації». Зміст складено у відповідності до вимог професійної 

підготовки фахівців даної спеціальності, що зазначені в освітній програмі . 

Мета програми полягає у визначенні якості професійної підготовки 

випускників освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»: ступеня теоретичного 

засвоєння програм з фахових дисциплін та сформованості практичних умінь і 

навичок, готовності до самостійної діяльності. 

Відбір навчальних дисциплін і переліку тем програми заснований на 

комплексному підході до інженерно-конструкторської, виробничої та 

практичної діяльності, відображає нерозривний зв'язок теоретичних і 

практичних знань в діяльності фахівців галузі електроніки. 
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ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ 

До участі в конкурсі допускаються особи, які успішно пройшли всі 

попередні атестаційні випробування, передбачені навчальним планом, такі як 

завершення навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» з 

успішним захистом випускної роботи та отриманням рекомендацій державної 

екзаменаційної комісії щодо продовження теоретичного навчання за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «магістр». 

У зв'язку з тим, що міждисциплінарне фахове вступне випробування 

носить комплексний характер, при підготовці до нього студенти повинні, в 

першу чергу, вивчити рекомендовану в програмі літературу і повторити 

матеріали лекційного курсу із загально-професійних та спеціальних 

професійних дисциплін. 

При розробці програми фахового вступного випробування застосовані такі 

основні методичні підходи: 

1. Для перевірки відповідності знань випускників та їх практичної 

підготовки вимогам кваліфікаційної характеристики до розділів програми 

фахового вступного ви пробування включені загально-професійні та спеціальні 

професійні навчальні дисципліни, які студент мав опанувати на рівні 

бакалаврату, щоб мати можливість працювати за професійним призначенням 

магістра з електроніки. 

2. Фахове вступне випробування має комплексний характер, тому його 

програма складається з узагальнених розділів програм профілюючих дисциплін 

для оцінки загального рівня кваліфікації випускника. 

3. Комплексний характер фахового вступного випробування передбачає 

необхідність під час підготовки до нього користуватися джерелами з усіх 

зазначених дисциплін, тому перелік рекомендованої літератури і джерел 

наводиться у програмі фахового вступного випробування. 

4. Фахове вступне випробування проводиться за тестами, складеними 

відповідно до цієї програми. 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ЕЛЕМЕНТИ ЕЛЕКТРОННИХ ПРИСТРОЇВ» 

 

Тема 1. Пасивні компоненти електротехніки та електронної техніки.  

Резистивний елемент (резистор). Індуктивний елемент (котушка 

індуктивності). Ємнісний елемент (конденсатор). Схеми заміщення джерел 

електричної енергії Способи з’єднання . Еквівалентні перетворення. 

Тема 2. Фізичні основи електронної техніки  

Енергетична структура твердих тіл. Напівпровідникові матеріали. Власна 

провідність і способи утворення домішкової (електронної та діркової) 

провідності напівпровідників. Фізичні основи утворення електронно-діркового 

переходу. Пряме і зворотне включення р-n-переходу, вольт-амперна 

характеристика (ВАХ), пробій і його види. 

Тема 3. Напівпровідникові резистори та діоди. 

Напівпровідникові діоди: випрямні, стабілітрони, варикапи. 

Класифікація. Принцип дії. Схеми включення. Маркування. Імпульсні і 

високочастотні діоди. Тунельні діоди. 

Тема 4.Транзистори.  

Біполярні транзистори (БТ): будова, принцип дії, параметри, умовні 

позначення. Схеми включення БТ. Еквівалентні схеми транзисторів. Системи 

параметрів. Польові транзистори: з керуючим р-n переходом, схеми включення, 

принцип дії, характеристики, параметри. Польові транзистори з ізольованим 

затвором: будова, принцип дії, статичні характеристики 

Тема 5. Тиристори. 

Тиристори: диністори, триністори. Будова. Принцип дії. ВАХ. 

Тема 6. Інтегральні мікросхеми, фотоелектронні і індикаторні 

прилади. 

Класифікація ІМС, їх елементи. Особливості гібридних і 

напівпровідникових ІМС, параметри і система позначень. Фотоелектронні 

напівпровідникові прилади. Оптрони. Будова Умовне позначення. Принцип дії. 

 

Рекомендована література 

1. Мілих В.І., Шавьолкін О.О. Електротехніка, електроніка та 

мікропроцесорна техніка. - К.: Каравела, 2012. – 668 с. 

2. Електроніка і мікросхемотехніка: Підручник для студентів вищ. закл. 

освіти, що навчаються за напрямками «Електромеханіка» та «Електротехніка»: 

У 4-х т. / В.1. Сенько, М.В. Панасенко, Е.В. Сенько та т.: Під ред. В.І. Сенька, - 

К.: Обереги, 2000. 

3. А. Буняк. Електроніка та мікросхемотехніка, - Київ, - Тернопіль,- 2001, 

- 382с. 

4. Колонтаєвський Ю.П., Сосков А.Г. Промислова електроніка та 

мікросхемотехніка. К.: Каравела, 2004 – 368с.. 

20. Електротехніка, основи електроніки та мікропроцесорної техніки / Ф. 

П. Шкрабець, Д. В. Ципленков, Ю. В. Куваєв та ін. – Дніпропетровськ: ДНГУ, 

2004. – 515 с. 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ЕЛЕКТРОНІКА» 

 

Тема 1. Джерела вторинного живлення. 

Випрямлячі. Згладжувальні фільтри. Параметричні стабілізатори. 

Компенсаційні стабілізатори Стабілізатори струму. Інвертори. Помножувачі 

напруги. 

Тема 2. Електронні підсилювачі. 

Загальні відомості і параметри підсилювачів. Підсилювальний каскад на 

біполярному транзисторі зі спільним емітером. Підсилювальний каскад на 

польовому транзисторі. Режими роботи підсилювального каскаду. Каскадні 

підсилювачі напруги з резистивно-ємнісним зв’язком. Підсилювачі потужності. 

Підсилювачі постійного струму. Зворотні зв’язки в підсилювачах. Вибіркові 

підсилювачі. Загальні відомості про операційні підсилювачі. Функціональні 

схеми на операційних підсилювачах. 

Тема 3. Генератори гармонічних коливань.  

Умови самозбудження автогенераторів. LC-автогенератори. RC-

автогенератори  

Тема 4. Елементна база мікроелектроніки. 

Загальні поняття про інтегральні мікросхеми. Гібридні інтегральні 

мікросхеми. Напівпровідникові інтегральні мікросхеми. Оптоелектроніка. 

Кріоелектроніка. Біоелектроніка.  

Тема 5. Елементи імпульсної техніки.  

Параметри імпульсних сигналів. Електронні ключі. Амплітудні 

обмежувачі і селектори імпульсів. Генератори пилкоподібних імпульсів. 

 

Рекомендована література 

1. Колонтаєвський Ю. П., Сосков А. Г. Промислова електроніка та 

мікросхемотехніка: теорія і практикум / За ред. А. Г. Соскова. – К.: Каравела, 

2004.– 432 с. 

2. Долбня В. Т., Сакара Ю. Д., Миланіч Т. В. Електроніка і 

мікросхемотехніка. – Харків: НТУ „ХПІ”, 2006. – 204 с. 

3. Мілих В.І., Шавьолкін О.О. Електротехніка, електроніка та 

мікропроцесорна техніка. - К.: Каравела, 2012. – 668 с. 

4. Електроніка і мікросхемотехніка: Підручник для студентів вищ. закл. 

освіти, що навчаються за напрямками «Електромеханіка» та «Електротехніка»: 

У 4-х т. / В.1. Сенько, М.В. Панасенко, Е.В. Сенько та т.: Під ред. В.І. Сенька, - 

К.: Обереги, 2000. 

5. А. Буняк. Електроніка та мікросхемотехніка, - Київ, - Тернопіль,- 2001, 

- 382с. 

6. Електротехніка, основи електроніки та мікропроцесорної техніки / Ф. 

П. Шкрабець, Д. В. Ципленков, Ю. В. Куваєв та ін. – Дніпропетровськ: ДНГУ, 

2004. – 515 с. 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«МІКРОПРОЦЕСОРИ І ЕОМ» 

 

Тема 1. Арифметичні основи мікропроцесорної техніки.  

Системи числення: десяткова, двійкова, восьмирічна і шістнадцятирічна. 

Переклад чисел з однієї системи числення в іншу. Арифметичні дії з 

двійковими числами. Одиниці інформації. 

Тема 2. Логічні операції та елементи.  

Логічний елемент. Логічна функція. Логічна одиниця. Логічний нуль. 

Логічне множення (кон'юнкція). Логічне додавання (диз'юнщія). Логічне 

заперечення (інверсія). Таблиця істинності. 

Тема 3. Тригери. 

RS-тригери. D-тригери.  JK-тригери Тригери Шмітта. Асинхронний 

тригер. Синхронний тригер. Тригер Шмітта. Інформаційний вхід. 

Синхронізуючий вхід. Прямий вихід. Інверсний вихід. 

Тема 4. Перетворювачі інформації. 

Аналогово-цифрові перетворювачі. Цифрово-аналогові перетворювачі. 

Тема 5. Компоненти мікропроцесорів. 

Структура мікропроцесорів. Формування команд.  

Тема 6. Інтегральні схеми.  

Класифікація інтегральних схем. Цифрові інтегральні схеми. Логічні 

функції, їх схематичне зображення і графічне позначення. Серії логічних 

інтегральних схем. Шифратори, дешифратори. Компаратори. Тригери, 

лічильники, регістри. Суматори, помножувачі. Оперативні та постійні пристрої, 

що запам’ятовують. Арифметико-логічний пристрій. 

 

Рекомендована література 

1. Мікропроцесорна техніка: підручник / [Якименко Ю.І., Терещенко 

Т.О., Сокол Є.І. та ін.]; за ред. Т.О. Терещенко. - [2-е вид.]. – К.: ІВЦ 

«Видавництво «Політехніка»; «Кондор», 2004. – 440 с. 

2. Балашов Е.П. Микропроцессоры и микропроцессорные системы: [учеб. 

пособие для вузов] / Е.П Балашов, Д.В. Пузанков. – М.: Радио и связь, 1981.– 

328 с. 

3. Зубчук В.И. Справочник по цифровой схемотехнике/ В.И. Зубчук, В.П. 

Сигорский, А.Н. Шкурко. – К.: Тэхника, 1990. – 448 с. 

4. Белов А.В. Самоучитель по микропроцессорной технике / А.В. Белов. – 

СПб.: Наука и Техника, 2003. – 224 с. 

5. Микропроцессоры, микроЭВМ и их применение для автоматизации 

машин, оборудования и приборов: [учеб. пособие] / [Г.А. Костикова, Е.Р. 

Кочанова, С.В. Праг и др.]; под ред. Г.А. Костиковой. – М.: Высш. шк., 1988. – 

191 с. 

6. Мілих В.І., Шавьолкін О.О. Електротехніка, електромеханіка та 

мікропроцесорна техніка: Підручник / За ред. Мілих В.І. – К.: Каравела, 2007. – 

688 с. 
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7.Спеціалізовані мікроконтролерні системи. Теорія і практика: Підручник 

/ Є.І. Сокол, І.Ф. Домнін, О.М.Рисований та ін. – Харків: НТУ «ХПІ», 2007. – 

252 с. 

8. Грищук Ю.С. Микропроцессорные устройства: Учебное пособие. – 

Харьков: НТУ "ХПИ" 2007. – 280 с. 

 

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«НАДІЙНІСТЬ, ТЕХНІЧНА ДІАГНОСТИКА ТА МЕТОДИ 

ВИПРОБУВАННЯ ПРИЛАДІВ» 

Тема 1. Основи теорії надійності приладів та систем 

Основні поняття і визначення теорії надійності. Теоретичні аспекти 

логічних з’єднань надійності. Показники довговічності. Економічні показники 

надійності. Статистичне дослідження показників надійності. Розрахунок 

надійності системи на стадії проектування 

Тема 2. Способи резервування приладів та систем 

Загальна характеристика резервованих систем. Розрахунок надійності при 

пасивному резервуванні. Розрахунок надійності при активному резервуванні 

Тема 3: Основи теорії технічної діагностики приладів та систем 

Основи теорії технічної діагностики. Технічні засоби і методи  

діагностування електронної апаратури. Технічні засоби і методи діагностування 

елементів обчислювальної техніки і систем керування 

Тема 4: Організація та технологія випробувань 

Класифікація чинників, які впливають на роботу виробів та матеріали. 

Класифікація випробувань. Способи проведення випробувань. Організація 

прискорений випробувань та їх оптимізація 

Тема 5: Кліматичні випробування 

Випробування на теплостійкість та холодостійкість. Випробування на 

вплив інею, роси та підвищеної вологості повітря. Випробування на вплив 

атмосферного тиску та сонячного випромінювання. Випробування на плив пилу 

та пліснявих грибків. Випробування на вплив солоного туману та води. 

Випробування на вітростіскість та герметичність. 

 

Рекомендована література 

1. Войнов К.Н. Прогнозирование надёжности механических систем. –М.: 

Энергия, 2011. 

2. Ефрёмов В.В., Наумов В.А., Чурсин А.А. Теория и практические 

вопросы роботоспособности элементов машин, приборов и аппаратуры. –

Иркутск: Издательсто Иркутского университета, 2009. 

3. Калабро С.Р. Принципы и практические вопросы надёжности / пер. с 

англ. под ред. Панова Д.Ю./ -М.: Машиностроение, 2005. 

4. Лозинський О.Ю., Марущак Я.Ю., Костробій П.П. Розрахунок 

надійності електроприводів. –Львів: унів. Львівська політехніка, 2004. 

5. Надёжность и долговечность машин / под ред. Костецкого Б.И./ -Киев: 

Техника, 2006. 
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6. Надёжность и эфективность в технике. Экспериментальная обработка и 

испытания, т.6. / под. ред. Судакова Р.С. и Тескина О.И./ -М.: Машиностроение, 

2005. 

7. Технические средства диагностирования: Справочник / В.В.Ключеев, 

П.П.Пархоменко, В.Е.Абрамчук и др. –М.: Машиностроение, 2008. 

 

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«КОНСТРУЮВАННЯ ПРИЛАДІВ (ОСНОВИ КОНСТРУЮВАННЯ)» 

Тема 1. Вступ до конструювання.  

Конструкторська документація та її класифікація. Правила побудови 

повного комплексу конструкторської документації. Стадії розробки 

конструкторської документації. Методи конструювання приладів. 

Тема 2. Передачі, їх класифікація. Конструктивні рішення.  

Вили передач. Зубчасті передачі. Пасові передачі. Передачі типу гвинт-

гайка.  

Тема 3. Механізми приладів. Загальні відомості, типові схеми, область 

їх використання.  

Конструювання приладів на основі системного підходу. Компонування 

приладів. Конструювання складальних одиниць. Конструювання деталей. 

Конструювання з’єднань у приладах. Конструювання напрямних приладів. 

Конструювання відлікових пристроїв приладів. Конструювання засобів 

керування приладів. Конструювання несучих елементів приладів. 

Конструювання підпор приладів. Конструювання корпусів приладів. Помилки 

при конструюванні та боротьба з ними. Метрологічний контроль 

конструкторської документації. Конструювання і основи патентного права. 

 

Рекомендована література 

1. Справочник конструктора точного приборостроения. Под общ. ред. 

К.Н. Явленского. М., Машиностроение, 1989. 

2. Гаврилов А.Н. Основы технологии приборостроения. – М., 1976. 

Ачкасов Н.А.., Тергин В.С. Технология точного приборостроения. - М.: Высшая 

школа, 1973. 

3. Вопилкин Е.А. Расчет и конструирование механизмов приборов и 

систем.-М.: Высш. школа, 1980.-463 с.  

4. Красновский Е.Я., Дружинин Ю.А., Филатова Е.М.- Расчет и 

конструирование механизмов приборов и вычислительных систем.-М.: Высш. 

школа, 1993.-431 с.  

5. Заплетохин В.А. Конструирование деталей механических устройств: 

Справочник-М.: Машиностроение, 1990.-668 с 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  

ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

Вступні випробування проводяться у вигляді тестування. Для проведення 

тестування формуються окремі групи вступників в порядку надходження 

(реєстрації) документів. Список допущених до тестування ухвалюється 

рішенням приймальної комісії, про що складається відповідний протокол. 

Для проведення тестування приймальною комісією попередньо готуються 

тестові завдання відповідно до «Програми фахового вступного випробування». 

Програма фахового вступного випробування оприлюднюється засобами 

наочної інформації на Web-сайті Луцького НТУ (http://www.lutsk-ntu.com.ua) та 

інформаційних стендах приймальної комісії. 

Вступне випробування проводиться у строки передбачені Правилами 

прийому до Луцького НТУ. 

На тестування вступник з'являється з паспортом. Вступник одержує 

варіант завдання, який містить 30 тестів, для кожного з яких передбачено 5 

варіантів відповідей. 

Абітурієнту необхідно для кожного завдання знайти правильну відповідь 

і позначити її номер у картці відповідей у рядку, який відповідає номеру цього 

завдання. Кожне завдання передбачає один правильний варіант відповіді. На 

виконання тестового завдання відводиться 3 години (180 хвилин). 

За результатами вступних випробувань проводиться оцінка рівня фахових 

знань за наступними критеріями.  

Правильне виконання усіх 30 тестових завдань оцінюється в 100 балів. 

Кожен рівень складності оцінюється наступним чином: 

Перший рівень складності (від 1 до 10 тестового завдання). 

Загальна кількість завдань – 10. Правильно виконані 10 завдань 

оцінюються в 20 балів. Одне правильно виконане завдання оцінюється в 2 бала.  

Наприклад, абітурієнт за правильно виконані 6 завдань отримує 12 балів. 

Другий рівень складності (від 11 до 20 тестового завдання). 

Загальна кількість завдань – 10. Правильно виконані 10 завдань 

оцінюються в 30 балів. Одне правильно виконане завдання оцінюється в 3 бали. 

Наприклад, абітурієнт за правильно виконані 6 завдань отримує 18 балів. 

Третій рівень складності (від 21 до 30 тестового завдання). 

Загальна кількість завдань – 10. Правильно виконані 10 завдань 

оцінюються в 50 балів. Одне правильно виконане завдання оцінюється в 5 

балів. 

Наприклад, абітурієнт за правильно виконані 6 завдань отримує 30 балів. 
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Заяву про апеляцію щодо кількості балів, отриманих на вступному 

випробуванні у Луцькому НТУ, вступник може подати особисто не пізніше 

наступного робочого дня після оголошення кількості балів, отриманих з даного 

вступного випробування. Заява про апеляцію подається відповідальному 

секретарю Приймальної комісії та візується головою Приймальної комісії. 

 

 

 

Голова фахової атестаційної комісії, 

завідувач кафедри електроніки та 

телекомунікацій 

 

 

__________ 

 

   

В.Ю. Заблоцький  

 

Члени фахової атестаційної комісії 

 

___________ 

 

С.А. Мороз   

  

 ___________ 

 

А.А. Ткачук 

 

 


