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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

 

ВСТУП 

 

Прийом абітурієнтів, які складають фахове вступне випробування для 

вступу на перший курс (зі скороченим терміном навчання) на основі здобутого 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня 

бакалавра за спеціальністю 172 - «Телекомунікації та радіотехніка» проводиться 

за результатами вступних випробувань у формі тестів, які містять запитання з 

дисциплін циклу нормативної підготовки: фізика, інформатика, 

електрорадіоматеріали, теорія електричних кіл і сигналів, основи схемотехніки, 

теорія електричного зв’язку.  

 

 

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 опорів. 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. Струм у вакуумі. Електронна емісія. 

Напівпровідники. Електропровідність напівпровідників та її залежність від 

температури. Власна та домішкова провідність напівпровідників.  

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. Електромагнітні 

хвилі. Швидкість їх поширення. Властивості електромагнітних хвиль. 

Випромінювання та прийом електромагнітних хвиль. Принцип радіозв'язку.  
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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. Загальний курс фізики: Збірник задач./ За ред. Гаркуші І.П./ - К.: Техніка, 2004. 

4. Чолпан П.П. Фізика. – К.: Вища школа, 2004. 

5. 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.  

Тема 6. Монітори. Характеристики моніторів. Відеокарти. 

Тема 7. Клавіатура. Паралельний і послідовний порти.  

Тема 8. Засоби мультимедіа.  

Тема 9. Визначення розподіленої інформаційної системи. Технології 

обробки інформації в розподілених системах. Еталонна модель взаємодії 

відкритих систем. 

Тема 10. Основні компоненти розподілених інформаційних систем. Типи й 

характеристики передавальних середовищ. Топології мереж. 

Тема 11. Типи комп'ютерних мереж. Загальна  характеристика  інтерфейсів  

і протоколів нижніх рівнів. Взаємодія між мережами. Модеми. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

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

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

2. Інформатика (рівень стандарту). Підручник для 10 (11) класу закладів 

загальної середньої освіти В. Д. Руденко, Н. В. Речич, В. О. Потієнко. - Харків 

Видавництво «Ранок», 2018 р. 

3. Інформатика (рівень стандарту). Підручник для 10 (11) класу закладів 

загальної середньої освіти Н. В. Морзе, О. В. Барна. – Київ "Оріон", 2018 р. 

4. Бондаренко О.О., Ластовецький В.В., Пилипчук О.П., Шестопалов Є.А. 

Інформатика. Підручник. 8 клас. – Видавництво «Ранок», 2016р 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ЕЛЕКТРОРАДІОМАТЕРІАЛИ» 

 

Тема 1. Фізичні процеси в діелектриках. Класифікація електротехнічних 

матеріалів, хімічні зв’язки в матеріалах. Будова речовини. 

Тема 2. Фізична суть провідності діелектриків. Поверхневий та 

об’ємний опори, явище поляризації. Формули для визначення ємності і опору 

різних ділянок ізоляції. 

Тема 3. Діелектрична проникність. Діелектрична проникність в рідких, 

твердих та газоподібних діелектриках Постійна саморозряду ділянки ізоляції, 

діелектрична проникність суміші діелектриків. 

Тема 4. Діелектричні втрати. Діелектричні втрати в рідких, твердих та 

газоподібних діелектриках. Діелектричні втрати на постійному та змінному 

струмах. Нагрів діелектриків. Вплив температури, частоти і вологості на 

втрати.   

Тема 5. Розрахунок напруженостей поля в багатошарових 

діелектриках. Розрахунок поля в прямокутній та циліндричній ділянках 

ізоляції. Побудова графічних залежностей. 

Тема 6. Пробій діелектриків. Електричний, електротепловий, 

електромеханічний та електрохімічний пробої ізоляції; Вплив товщини ізоляції 

та площі електродів на пробій діелектриків. 

Тема 7. Теплові властивості діелектриків.  Поняття температури,  

теплостійкості, термостійкості, морозостійкості. Точки плавлення, кипіння. 

Класи ізоляції. Теплопровідність, температуро-провідність. 

Тема 8. Застосування типових діелектричних матеріалів у 

електротехніці. Природні і штучні мінеральні масла, лаки і компаунди, 

текстоліти, гетинакси, поліетилени, поліпропілени, фторопласти, кераміка, 

органічне скло, слюда, папір. 

Тема 9. Загальна характеристика провідникових матеріалів. 

Класифікація провідників за електропровідністю, електропровідність та 

теплопровідність металів, визначення надпровідників, кріопровідників, металів, 

сплавів металів, електролітів. Коефіцієнт питомого опору. Коефіцієнт 

термоЕРС, теплопровідність. 

Тема 10. Матеріали високої провідності. Технологія виготовлення, 

електрофізичні властивості міді, алюмінію, срібла. Вплив різних домішок на їх 

питомий електричний опір. 

Тема 11. Сплави міді й алюмінію. Сплави високого опору. Тугоплавкі  

матеріали. Латунь, бронза, сталеалюмінієвий провід, альдрей, біметал. 

Манганін, константан. Ніхроми, фероніхроми. Вольфрам, реній. Неметалічні 

провідники. 

Тема 12. Зонна теорія провідності напівпровідників.   Загальні відомості 

про напівпровідники. Власна і домішкова провідності напівпровідників. 

Електропровідність напівпровідників. Вплив різних факторів напровідність 

напівпровідників. Прості напівпровідники. Ефект Холла. 
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Тема 13. Фізичні процеси в магнітних матеріалах. Основні 

характеристики магнітних матеріалів. Процес намагнічування. Петля 

гістерезису. Феромагнетики, діамагнетики, парамагнетики. 

Тема 14. Магнітом’які та магнітотверді матеріали. Магнітні втрати.  

Феримагнетики. Кремнієва електротехнічна сталь, леговані мартенситні сталі 

пермалої, альсифери. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

1. Василенко І. І. Конструкційні та електротехнічні матеріали : навч. 

посібник / І. І. Василенко, В. В. Широков, Ю. І. Василенко. – Львів : Магнолія-

2009. – 242 с. 

2. Городжа А. Д. Матеріалознавство та електротехнічні матеріали: 

навчальний посібник / А. Д. Городжа. – К. : КНУБА, 2002. – 280 с. 

3. Журавльова Л. В. Електроматеріалознавство: підручн. / 

Л. В. Журавльова, В. М. Бондар. – К. : Грамота, 2006. – 312 с. 

4. Леонтьєв В. О. Електротехнічні матеріали : навчальний посібник               

/ В. О. Леонтьєв, С. В. Бевз, В. А. Видмиш. – Вінниця : ВНТУ, 2013.  – 122 с. 

5.  Сулима В. С. Електрорадіоматеріали : навч. посібник / В. С. Сулима. 

Укр. інж.-пед. акад. – Х. : УІПА, 2010. – 128 с. 

 

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ТЕОРІЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ А СИГНАЛІВ» 

 

Тема 1. Лінійні електричні кола постійного струму. Класифікація та 

закони електричних кіл. Класифікація елементів електричних кіл, їх параметри. 

Основні закони електричних кіл. Загальна характеристика методів розрахунку 

розгалужених кіл. Основні властивості та перетворення електричних кіл. 

Алгебраїчні методи розрахунку усталених процесів у колах.  

Тема 2. Лінійні електричні кола синусоїдного струму. Основні поняття 

та визначення синусоїдних електричних величин (ЕРС, напруги, струму), 

амплітуда, частота, період, фаза, початкова фаза, зсув за фазою, діюче значення. 

Резистивний, індуктивний та ємнісний елементи в колі синусоїдного струму. 

Усталені процеси в колі синусоїдного струму з послідовним з’єднанням 

резистивного, індуктивного та ємнісного елементів. Потужність у колі 

синусоїдного струму. Активна, реактивна та повна потужності. Коефіцієнт 

потужності та способи його підвищення. Зображення синусоїдних величин 

обертовими векторами та комплексними величинами. Комплексна амплітуда та 

комплексне діюче значення. Резонансні явища в колах синусоїдного струму. 

Резонанс при послідовному та паралельному з’єднані елементів кола.  

Тема 3. Трифазні електричні кола. Основні поняття та визначення 

багатофазних кіл. Елементи трифазних кіл. Схеми з’єднання фаз та розрахунки 

трифазних кіл. Схеми з`єднання фаз зіркою та трикутником. Симетричні та 

несиметричні режими трифазних кіл з різними схемами з`єднання фаз 

приймачів. Потужність трифазних кіл. 
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Тема 4. Електричні кола несинусоїдного струму. Умови виникнення 

несинусоїдних електричних величин в електричних колах. Розкладання 

несинусоїдних електричних величин у ряд Фур’є. Розрахунок усталених 

процесів. Максимальне, середнє та діюче значення несинусоїдних електричних 

величин. Застосування розкладання на гармоніки при розрахунках усталених 

процесів.  

Тема 5. Перехідні процеси в лінійних електричних колах. Умови 

виникнення перехідних процесів. Закони комутації. Незалежні та залежні 

початкові умови. Перехідний процес при увімкненні кіл з R-L, R-C, 

елементами. Постійна часу кола. Розрахунок перехідних процесів у колах з 

індуктивним та ємнісним елементами. 

Тема 6. Нелінійні електричні і магнітні кола. 

Визначення нелінійного кола і нелінійного елемента. Вольт-амперні 

характеристики. Графічні розрахунки кіл з послідовним, паралельним та 

змішаним з'єднанням елементів. Магнітні кола при постійних магнітних 

потоках. Закони магнітних кіл. Графічні методи розрахунків. Нерозгалужені і 

розгалужені кола, пряма та зворотна задачі. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

1. Теорія електричних кіл. Навчальний посібник /О.М. Бондар. – Луцьк: 

ЛНТУ, 2009. – 408 с..  

2. Теорія електричних кіл та сигналів. Основи розрахунку електричних кіл: 

конспект лекцій / укладачі: О. М. Кобяков, І. Є. Бражник. – Суми : Сумський 

державний університет, 2016. – 168 с 

3. Малинівський С.М. Загальна електротехніка / С.М. Малинівський. – 

Львів: Львівська політехніка, 2001. – 584с. 

4. Мілих В.І. Електротехніка та електромеханіка: Навч. Посібник / В.І. 

Мілих. – К.: Каравела, 2005. – 376 с. 

5. Опорний конспект лекцій з дисципліни “Основи теорії кіл та сигналів” / 

укл. : В. Г. Дозорський , Л. Є. Дедів. - Тернопіль : ТНТУ Імені Івана Пулюя, 

2015. – 195 с.. 

 

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ОСНОВИ СХЕМОТЕХНІКИ» 

 

Тема 1. Електронні прилади. Напівпровідники та їх класифікація. 

Напівпровідникові резистори, умовні позначення, умови вибору. 

Напівпровідникові діоди, умовні позначення, умови вибору. Транзистори: 

умовні позначення, умови вибору, схеми ввімкнення, h – параметри, режими 

роботи. Тиристори, умовні позначення, умови вибору. Інтегральні мікросхеми. 

Фотоелектричні, випромінювальні та індикаторні прилади. Оптрони. 

Тема 2. Електронні підсилювачі та генератори. Призначення та основні 

параметри підсилювачів. Режими роботи підсилювальних каскадів. Зворотні 

зв’язки у підсилювачах. Підсилювачі змінного струму. Підсилювачі постійного 
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струму. Операційні підсилювачі. Вибіркові підсилювачі. Резонансні фільтри. 

Електронні генератори.  

Тема 3. Дискретні електронні пристрої. Поняття про імпульс, основні 

параметри імпульсу. Ключовий транзисторний підсилювач. Подання чисел у 

цифрових пристроях. Логічні елементи. Основні операції над логічними 

елементами та їх реалізація. Тригери. Генератори імпульсів. Мультивібратори. 

Одновібратори. Компаратори. Блокінг-генератори. Типові комбінаційні 

пристрої: шифратори і дешифратори; мультиплексори і демультиплексори; 

суматори. Типові послідовнісні пристрої: цифрові лічильники імпульсів; 

регістри. Цифро-аналогові та аналогово-цифрові перетворювачі.  

Тема 4. Мікропроцесори. Структурна схема мікропроцесора та 

мікропроцесорної системи. Пристрої пам’яті. Організація та функціонування 

інтерфейсу. Мікроконтролери. 

Тема 5. Випрямлячі і перетворювальні пристрої. Трансформатори. 

Випрямлячі змінного струму. Згладжувальні фільтри. Стабілізатори постійної 

напруги.  

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

1. О. М. Воробйова, В. Д. Іванченко. Основи схемотехніки: підручник. –  

[2-е вид.]. – Одеса: Фенікс, 2009. – 388 с. 

2. Рябенький В.М. Жуйков В.Я. Ямненко Ю.С. Заграничний А.В. 

„Схемотехніка: Пристрої цифрової електроніки. 

https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/18970/1/%D0%A1%D0%A2_%D1%82om_1

_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%

D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D

1%8F.pdf 

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

382с. 

4. Бабич М.П., Жуков І.А. Комп’ютерна схемотехніка: Навчальний 

посібник. – К.: МК-Прес, 2004. – 412с. 

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

мікросхемотехніка. К.: Каравела, 2004. 

6. Мілих В.І., Шаволкін О.О. Електротехніка, електроніка та 

мікропроцесорна техніка. К.: Каравелла, 2012. - 688с. 

7. Промислова електроніка. Курс лекцій. / Укладачі П.Ф. Баховський.,              

М.М. Євсюк – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2011. – 252 с. 

 

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ТЕОРІЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО ЗВ’ЯЗКУ» 

 

Тема 1. Системи електрозв’язку. Передавання інформації. Загальні 

поняття про систему електрозв’язку. Інформація, повідомлення, сигнали. 

Поняття про кодування і декодування в системах електрозв’язку. Поняття про 

завади та спотворення. Основні характеристики систем зв’язку. Флуктуаційний 



 9 

шум. Первинні сигнали електрозв’язку. Загальні поняття про модуляцію. Види 

модуляції: амплітудна, балансна, односмугова, фазова, частотна їх 

характеристика. Дискретна модуляція гармонічного носія.  

Тема 2. Формування та перетворення сигналів нелінійними та 

параметричними колами. Нелінійні та параметричні елементи і кола. 

Генератори коливань. Перетворення сигналів та спектрів у нелінійних та 

параметричних колах.  

Тема 3. Електромагнітні хвилі та напрямні системи. Поняття 

електромагнітного поля. Електромагнітні хвилі їх параметри та властивості. 

Класифікація направлених електромагнітних хвиль та напрямних систем. 

Фізичні процеси у хвилеводах. Поширення електромагнітних хвиль у 

хвилеводах. Застосування хвилеводів. Фізичні процеси у світловодах. Основні 

параметри світловодів. Елементи волоконно-оптичних ліній зв’язку. 

Поширення радіохвиль. Загальні відомості про канали зв’язку. 

Тема 4. Приймання сигналів електрозв’язку. Загальні поняття про 

систему приймання сигналів. Оброблення сигналів у приймачі. Фільтрація 

неперервних сигналів. Оброблення дискретних сигналів.  Амплітудні та фазові 

детектори. Синхронне та частотне детектування. Особливості передавання 

цифрових сигналів лініями зв’язку. 

Тема 5. Елементи теорії інформації. Інформаційні характеристики 

джерел повідомлень та каналів зв’язку. Ефективність систем зв’язку. 

Електромагнітні завади та їх вплив на роботу радіоелектронних засобів. 

Завадостійкість. Методи забезпечення електромагнітної сумісності 

радіоелектронних засобів. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

1. Гусєв О. Ю., Конахович Г. Ф., Корнієнко В. І., Кузнецов Г. В., 

Пузиренко О. Ю. Теорія електричного зв’язку. Навч. посібник. — Львів: 

Магнолія 2006. — 364 с. 

2. Панфілов І.П., Дирда В.Ю., Капацін А.В. Теорія електричного зв’язку. – 

К.: Техніка, 1998. – 322с.  

3. Волочій Б.Ю. Передавання сигналів у інформаційних системах. Ч.1.: 

нав. посібник. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська 

політехніка», 2005. – 196с. 

4. Стеклов В.К., Беркман Л.Н. Проектування телекомунікаційних мереж. – 

К.: Техніка, 2002. 792с.  

5. В.Ю. Дирда, П.В. Іващенко. Теорія електричного зв’язку. – Одеса, 2010. 

– 80с. 
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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. 

Заяву про апеляцію щодо кількості балів, отриманих на вступному 

випробуванні у Луцькому НТУ, вступник може подати особисто не пізніше 
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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 

 

___________ 

 

П.Ф. Баховський   

  

 ___________ 

 

М.М. Євсюк 

 
 


