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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Програма фахових вступних випробувань та співбесід для вступу на 

навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі здобутого освітньо- 

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на спеціальність 171 

«Електроніка» (далі – Програма) є нормативним документом Луцького 

національного технічного університету. Програму розроблено професорсько-

викладацьким складом технологічного факультету на основі інтегрованих 

навчальних планів підготовки молодших спеціалістів у структурних 

підрозділах Луцького НТУ. Програму розроблено з урахуванням рекомендацій 

Міністерства освіти і науки України. Вступні випробування проводяться за 

основними дисциплінами навчального плану підготовки абітурієнтів на базі 

здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» – «Елементи 

електронних пристроїв (Основи електроніки), Основи схемотехніки 

(Електроніка), Мікропроцесори і ЕОМ, Теорія електричних кіл та сигналів 

(Електротехніка) 

Програма визначає перелік питань, обсяг, складові та технологію 

оцінювання знань абітурієнтів що вступають на навчання для здобуття ступеня 

бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста на спеціальність 171 «Електроніка». Мета фахових випробувань – 

перевірка теоретичної та практичної підготовки для вступу на навчання для 

здобуття ступеня бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста на спеціальність 171 «Електроніка» 
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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 

успішне завершення навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший 

спеціаліст» 

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. 

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  

«ФІЗИКА» 

 

Тема 1. Електростатика. Взаємодія заряджених тіл. Закон Кулона. Закон 

збереження електричного заряду. Електростатичне поле. Напруженість 

електростатичного поля. Електростатичне поле точкового заряду. Принцип 

суперпозиції електростатичних полів. Провідники в електростатичному полі. 

Діелектрики в електростатичному полі. Діелектрична проникність. Потенціал 

електростатичного поля. Різниця потенціалів. Робота електростатичного поля 

по переміщенні електричного заряду. Електроємність. Електричні 

конденсатори. Енергія електричного поля. 

Тема  2. Закони постійного струму. Електричний струм. Сила струму. 

Закон Ома для ділянки кола. Опір провідників. Послідовне та паралельне 

сполучення провідників. Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола. 

Робота і потужність струму. Електронна провідність металів. Надпровідність. 

Електричний струм у розчинах і розплавах електролітів. Закони електролізу. 

Електричний струм у газах. Самостійний і несамостійний розряди. Поняття про 

плазму. Струм у вакуумі. Електронна емісія. Діод. Електронно-променева 

трубка. Напівпровідники. Електропровідність напівпровідників та її залежність 

від температури. Власна та домішкова провідність напівпровідників. 

Напівпровідниковий діод. Транзистор. 

Тема 3. Магнітне поле. Електромагнітна індукція. Магнітна взаємодія 

струмів. Магнітне поле. Індукція магнітного поля. Сила, що діє на провідник із 

струмом у магнітному полі, закон Ампера. Магнітні властивості речовин. 

Магнітна проникність. Феромагнетизм. Електромагнітна індукція. Магнітний 

потік. Закон електромагнітної індукції. Правило Ленца. Явище самоіндукції. 

Індуктивність. Енергія магнітного поля. 

Тема 4. Електромагнітні коливання та хвилі. Вільні електромагнітні 

коливання в контурі. Перетворення енергії в коливальному контурі. Власна 

частота коливань у контурі. Вимушені електричні коливання. Змінний 

електричний струм. Генератор змінного струму. Резонанс в електричному колі. 

Електромагнітні хвилі. Швидкість їх поширення. Властивості електромагнітних 

хвиль. Випромінювання та прийом електромагнітних хвиль. Принцип 

радіозв'язку. Історія винаходу радіо. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

1. Куліш В.В. Фізика для інженерних спеціальностей. Кредитно-модульна 

система. Навчальний посібник. Ч.1,2. – К.: НАУ, 2004 р. 

2. І.М. Кучерук, І.Т. Горбачук. Загальний курс фізики. У трьох томах. Т.2 

Електрика і електромагнетизм. К.: ТехнІка, 2006р. 

3. І.М. Кучерук, І.Т. Горбачук. Загальний курс фізики. У трьох томах. Т.3 

Оптика. Квантова фізика. К.: Техніка, 2006р. 

4. Загальний курс фізики: Збірник задач./ За ред. Гаркуші І.П./ - К.: Техніка, 

2004. 

5. Чолпан П.П. Фізика. – К.: Вища школа, 2004. 
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6. Курс фізики (фізика для інженерів). За ред. І.Є. Лопатинського. - Львів: 

“Бескид Біт”. 2002. 

 

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ІНФОРМАТИКА» 

 

Тема 1. Пристрої й компонування комп'ютера. Шинний інтерфейс. 

Стандарти шинного інтерфейсу. 

Тема 2. Материнська плата. Системні ресурси комп'ютера.  

Тема 3. Компоненти центрального процесора. Основні характеристики 

центрального процесора. 

Тема 4. Внутрішня пам'ять комп'ютера. Типи внутрішньої пам'яті. 

Тема 5. Процеси магнітного запису й відтворення. Дисководи твердих 

магнітних дисків. Інтерфейси зовнішньої пам'яті. Характеристики дисководів 

на жорсткому диску. 

Тема 6. Монітори. Основні типи моніторів і принципи їхньої роботи. 

Характеристики моніторів. Відеокарти. 

Тема 7. Клавіатура. Паралельний і послідовний порти. Маніпулятори.  

Тема 8. Принтери, їхні типи, основні принципи роботи й характеристики. 

Сканери. 

Тема 9. Засоби мультимедіа. Модулі звукової системи. Акустична система. 

Тема 10. Визначення розподіленої інформаційної системи. Технології 

обробки інформації в розподілених системах. Еталонна модель взаємодії 

відкритих систем. 

Тема 11. Основні компоненти розподілених інформаційних систем. Типи й 

характеристики передавальних середовищ. Топології мереж. 

Тема 12. Типи комп'ютерних мереж. Загальна  характеристика  інтерфейсів  

і протоколів нижніх рівнів. Взаємодія між мережами. Модеми. 

Тема 13. Основні етапи рішення завдання на комп'ютері. Способи опису 

алгоритмів і програм. Внутрішня мова комп'ютера. Символічна мова команд 

процесора (мова асемблера). Мови програмування високого рівня.  

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

С.О. Кравчук, В.О. Шонін. Основи комп’ютерної техніки. – К.:ІВЦ 

"Видавництво «Політехніка»": "Видавництво «Каравела»", 2005. – 344 с. 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ЕЛЕМЕНТИ ЕЛЕКТРОННИХ ПРИСТРОЇВ (ОСНОВИ 

ЕЛЕКТРОНІКИ)» 

 

Тема 1. Пасивні компоненти електротехніки та електронної техніки.  

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

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

2004. – 515 с. 

 

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ОСНОВИ СХЕМОТЕХНІКИ (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. 
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6. Електротехніка, основи електроніки та мікропроцесорної техніки / Ф. 

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

2004. – 515 с. 

 

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ТЕОРІЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ ТА СИГНАЛІВ (ЕЛЕКТРОТЕХНІКА)» 

 

Тема 1. Вступ. Основні поняття і закони теорії електричних 

ланцюгів. 

Визначення електричного ланцюга. Напруга і струми в електричних 

колах. Елементи електричних кіл і їх властивості. Схеми і моделі ЛРЕП. Схеми 

заміщення радіодеталей. Основні топологічні поняття електричних ланцюгів: 

вузол, гілка, контур, граф ланцюга, дерево ланцюга і т.д. Закони Кірхгофа. 

Метод накладення. Метод вузлової напруги. Метод контурних струмів. Метод 

еквівалентного генератора. Перетворення генератора напруги в еквівалентний 

генератор струму і назад. Поняття про двополюсники, чотириполюсники і 

багатополюсники. Поняття про сталих і невстановившихся процесах в ЛРЕП. 

Принцип накладення. Принцип дуальності. Принцип взаємності. Послідовне і 

паралельне з'єднання однотипних елементів. Перетворення зірка-трикутник. 

Тема 2. Кола при гармонічних впливах 

Гармонійна напруга і струми. Середньоквадратичне значення гармонійної 

напруги і струмів. Зображення гармонійних коливань векторними діаграмами. 

Співвідношення між гармонійною напругою і струмами для пасивних 

елементів електричних ланцюгів. Інтегрально-дифференциальні рівняння стану 

ЛРЕП. Представлення гармонійних коливань в комплексній формі. 

Співвідношення між комплексами напруги і струмів для елементів електричних 

ланцюгів. Активний, реактивний і повний опір двополюсників. Закони Ома і 

Кірхгофа в комплексній формі. Миттєва, повна, активна (середня) і реактивна 

потужності. Розрахунок потужностей методом комплексних амплітуд. Умова 

передачі максимуму активної (середньою) потужності від джерела в 

навантаження. Баланс потужностей. Умови передачі максимуму активної 

(середньою) потужності від джерела до навантаження. Баланс потужностей. 

Теореми взаємності. 

Тема 3. Резонанс в колах синусоїдного струму (резонанс напруг, 

резонанс струмів). 

Резонанс при послідовному і паралельному з'єднанні елементів кола. 

Коливання енергії під час резонансу. Характеристичний опір, хвильова 

провідність. Добротність контуру. Частотні характеристики і фазочастотні 

характеристики. Поняття про резонанс у складних колах. Практичне 

застосування резонансу.  

Тема 4. Основні властивості і методи розрахунку нелінійних 

електричних і магнітних кіл при постійних струмах і напругах. 

Визначення та основні властивості нелінійних електричних кіл 

постійного струму. Графоаналітичний метод розрахунку нелінійних 
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електричних кіл постійного струму: при послідовному, при паралельному і 

змішаному з’єднанні елементів. Розрахунок нелінійного кола з двома вузлами. 

Статичний та диференційний опори нелінійних елементів. Заміна нелінійного 

елемента лінійним опором та ЕРС. Заміна нелінійного елементу лінійним 

опором і ЕРС. Практичне застосування нелінійних елементів постійного 

струму. Основні поняття та закони магнітних кіл: закони повного струму та 

закони Кірхгофа для магнітних кіл. Формальна аналогія між магнітними й 

електричними колами. Пряма та зворотна задачі розрахунку магнітних кіл. 

Розрахунок нерозгалуженого магнітного кола при постійному струмі. 

Розрахунок розгалуженого магнітного кола при постійному струмі. 

Тема 5. Аналіз сталих процесів у колах змінного струму з 

нелінійними елементами. 

Деякі загальні властивості нелінійних елементів при змінному струмі. 

Апроксимація нелінійних вольт-амперних характеристик графоаналітичним 

методом трьох ординат при розрахунку нелінійних кіл змінного струму. 

Апроксимація нелінійних вольт-амперних характеристик ступеневим 

поліномом і методом трьох ординат. Одно- й двопівперіодне випрямлення 

змінного струму в постійний. Згладжування пульсацій фільтрами.  Явище 

ферорезонансу. Ферорезонанс напруги та струму. 

 

Рекомендована література 

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

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

2004. – 515 с. 

2. Руденко В.С., Трифонюк В.В., Ромашко В.Я. Промислова електронiка: 

Пiдручник. – К.: Либiдь, 1993. – 432 с. 

3. Будіщев М. С. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка: 

Підручник. – Львів: Афіша, 2001. – 424 с. 

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

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

2004. – 515 с. 

5. 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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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 

 

 

 

 

 

 


