


ВСТУП 
 

Метою комплексного фахового випробування є виявлення схильності до ведення науково-
дослідницької та пошуково-аналітичної роботи для осіб, які виявили бажання навчатися за 
програмами магістра зі спеціальності 171 Електроніка. 

Завданнями комплексного фахового випробування є:  
- оцінювання теоретичної підготовки вступників з фахових дисциплін; 
- виявлення рівня їх аналітичних здібностей, вміння узагальнювати теоретичну 

інформацію; 
- визначення здатності застосовувати набуті знання в практичній діяльності. 

 
Характеристика змісту програми. Програма вступних випробувань складена на підставі 

дисциплін циклу професійної підготовки бакалавра зі спеціальності 171 Електроніка, 
передбачених Освітньо-професійними програмами підготовки бакалаврів «Акустичні електронні 
системи та технології обробки акустичної інформації», «Електронні системи мультимедіа та 
засоби Інтернету речей», «Електронні компоненти і системи», «Електронні прилади та пристрої», 
має синтетичний характер і інтегрує знання відповідно до таких модулів професійних знань: 

 
модуль 1 - Фізична акустика; 
модуль 2 - Прикладна акустика; 
модуль 3 - Методи обробки акустичних сигналів; 
модуль 4 - Системи радіо- та телевізійного мовлення; 
модуль 5 - Цифрові технології в телебаченні та кінематографії; 
модуль 6 - Технічні засоби кінематографії; 
модуль 7 - «Теорія інформації та обробка сигналів»; «Електронні системи»;  
модуль 8 - «Мікропроцесорна техніка»; «Мікропроцесорні пристрої»; 
модуль 9 - «Енергетична електроніка»; «Пристрої перетворювальної техніки»; 
модуль 10 - «Прикладна оптика»;  
модуль 11 -  «Прилади та техніка надвисоких частот»;  
модуль 12 - «Технологічні основи електроніки». 

 
Комплексне фахове випробування є іспитом, що виконується у письмовій формі та триває 

90 хвилин. Особи, що приймають участь у комплексному фаховому випробуванні, одержують у 
випадковому порядку екзаменаційні білети. Кожний білет містить 12 теоретичних питань, по 
одному питанню для кожного з 12 модулів професійних знань. Студент на власний розсуд обирає 
три питання і дає на них відповідь у письмовій формі. 

Рівень теоретичних знань та спроможність їх використання при виконанні практичних 
завдань оцінюються в рамках стандарту ECTS, тобто за 100-бальною шкалою РСО, а також за 
200-бальною шкалою ЄВІ. 

Строки та порядок проведення фахових випробувань визначаються правилами прийому до 
Національного технічного університету країни «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського». 



1. ОСНОВНИЙ ВИКЛАД: ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 
 

Модуль 1 - «Фізична акустика» 
 

1. Закон Гука. 
2. Вивід рівняння Ламе. Хвильові рівняння. 
3. Природа хвиль типу l та t (повздовжні та поперечні). Поляризація хвиль. 
4. Хвилі в пружному ізотропному напівпросторі. Математична постановка задачі. 

Наближення в постановці задачі. Визначення ПВ-гармоніки. 
5. Поле, що виникає під дією ПВ-гармоніки. 
6. Хвилі в пружному ізотропному напівпросторі у випадку 

впливу). 
7. Поверхнева хвиля Релея. 
8. Способи збудження поверхневих хвиль. 

(просторовий період 

9. Амплітуди хвиль типу l та t, що збуджуються ПВ-гармонікою в товщі матеріалу. 
Просторово-частотні характеристики середовища. 

10. Ближнє поле випромінювача кінцевих розмірів. Довжина прожекторної зони. 
11. Поле пружних хвиль в дальній зоні випромінювача кінцевих розмірів. 
12. Поглинання хвиль малої амплітуди у в’язко-пружному середовищі. 
13. Тверді середовища. Симетричні хвилі Лемба. 
14. Тверді середовища. Антисиметричні хвилі Лемба. 
15. Рівняння звукових хвиль у середовищі, що рухається. 
16. Хвилі, які виникають в середовищі, що рухається, під дією просторово-часової 

гармоніки. 
17. Теорема Кірхгофа про зв’язок значень поля в об’ємі і на його поверхні. 
18. Перешкода малих хвильових розмірів, що відрізняється від середовища тільки 

здатністю стискатися. 
19. Перешкода малих хвильових розмірів, що відрізняється від середовища тільки 

щільністю. 
20. Рівняння, що описує поширення хвиль у неоднорідному середовищі. Навідні 

міркування, що дозволяють передбачити форму рішення, за умови, що параметри середовища 
змінюються повільно. 

21. Підстановка передбаченого рішення в хвильове рівняння неоднорідного середовища 
і перетворення останнього в систему рівнянь. 

22. Рівняння ейконала і переносу як наслідку хвильового рівняння. 
23. Поняття фронту хвилі і променя. Вивід рівняння променів з рівняння ейконала. 
24. Хвильоводи. Типи граничних умов. 
25. Нормальні хвилі. Їх повздовжня і   поперечна структура. Фазова   швидкість 

поширення для шару з двома м'якими границями. 
26. Математична природа функцій, що описують нормальні хвилі. Оператор Штурма- 

Леувіля, його власні функції і власні числа, їхня роль в описі структури нормальних хвиль. 
27. Поле крапкового гармонійного джерела в плоскому хвильоводі (рішення задачі 

методом поперечних перерізів). 
28. Застосування формули Кирхгофа для рішення задачі відбиття хвиль. Наближення 

Кирхгофа. 
29. Відбиття сферичної хвилі від твердого диска при розміщенні локатора на осі диска. 

Зони Френеля. Радіуси зон Френеля. 
30. Аналіз відбиття сферичної хвилі від твердого диска за допомогою поняття зон 

Френеля. Залежність амплітуди відбитого сигналу від радіуса диска при фіксованій відстані. 

 



Модуль 2 - «Прикладна акустика» 
 

1. Конденсаторні мікрофони тиску, градієнту тиску. Управління характеристикою 
напрямленості. 

2. Акустична чутливість мікрофонів тиску і градієнту тиску. 
3. Основні акустичні характеристики мікрофонів. Чутливість мікрофону. 
4. Акустичні системи. Звукові колонки. 
5. Рупорні гучномовці. Акустичне поле в рупорі. 
6. Розрахунок зовнішнього оформлення гучномовця ( щит, відкритий ящик, 

закритий ящик, фазоінвертор). 
7. Вхідний опір гучномовця. Внесений опір гучномовця. 
8. Будова і принцип дії електродинамічного дифузорного гучномовця. 
9. Класифікація і основні характеристики гучномовців. 
10. Опір випромінення. Залежність від зовнішнього оформлення (поршень в екрані, 

без екрану, напівпоршень). 
11. Метод електромеханічних і електроакустичних аналогій. 
12. ХН круглого плоского перетворювача. 
13. ХН прямокутних поршнів. 
14. ХН лінійної еквідистантної групи точкових джерел (приймачів) звуку. 
15. Коефіцієнт вісьової концентрації випромінювачів і приймачів звуку. 
16. Характеристика напрямленості (ХН) випромінювачів і приймачів звуку. 

Чисельні характеристики ХН. 
17. Звукоізоляція приміщень. 
18. Акустичні звукопоглинаючі матеріали. 
19. Якісний аналіз акустики приміщення за допомогою геометричної теорії. 
20. Основні акустичні вимоги до проектування приміщень різного призначення. 
21. Стандартний час реверберації. Акустичне відношення. Ефективний час ревер  
22. Основні акустичні характеристики приміщення в рамках статистичної теорії. 
23. Джерела утворення приголосних звуків. Акустичні характеристики приголосних. 
24. Фонація. Акустичні характеристики голосових звуків. 
25. Акустична модель голосового тракту. 
26. Інтегральна локалізація звуку. Методи стереофонічної звукопередачі. 
27. Гармонічна і мелодична висота тону. Тембр звуку. 
28. Гучність. Гучність складних звуків. 
29. Рівень гучності. Криві рівної гучності. 
30. Теорії слуху і механізм сприйняття звуку. 

  



Модуль 3 - «Методи обробки акустичних сигналів» 
 

1. Нерекурсивні фільтри. Рівняння фільтрації. Порядок фільтру. Імпульсний 
відгук та частотна характеристика нерекурсивного фільтру. 

2. Розрахунок нерекурсивних НЧ-фільтрів методом оберненого перетворення 
Фур’є. Явище Гіббса. Функції вікна. 

3. Розрахунок нерекурсивних ВЧ, смугових та режекторних фільтрів. 
4. Рекурсивні фільтри. Алгоритм рекурсивної фільтрації. Імпульсний відгук та 

передатна характеристика рекурсивного фільтру. 
5. Розрахунок рекурсивних фільтрів методом частотного перетворення. 
6. Вікно Кайзера та розрахунок нерекурсивних фільтрів за методом Кайзера. 
7. Нерекурсивний диференціюючий фільтр.  
8. Рекурсивний інтегруючий фильтр. 
9. Оптимальні (за Чебишовим) нерекурсивні фільтри. 
10. Перетворення Гільберта та його основні властивості. 
11. Розрахунок перетворення Гільберта за допомогою перетворення Фур’є. 
12. Дискретне перетворення Гільберта. 
13. Чотири форми перетворення Фур’є. 
14. Цифрова фільтрація із застосуванням дискретного перетворення Фур’є. 
15. Функції вікна в дискретному перетворенні Фур’є. 
16. Інтерполяція за допомогою перетворення Фур’є та дописування нулів. 
17. Швидке перетворення Фур’є. Механізм виграшу у   кількості

 арифметичних операцій. 
18. Оцінювання густини ймовірності стаціон. випадк. процесу гістрограмним 

методом. 
19. Крапкова оцінка математичного чекання СВП та її якість (зміщення, дисперсія). 
20. Крапкова оцінка дисперсії СВП та її якість (зміщення, дисперсія). 
21. Інтервальна оцінка математичного чекання СВП. 
22. Інтервальна оцінка дисперсії СВП. 
23. Періодограмна оцінка спектру СВП. 
24. Оцінювання кореляційної функції СВП. Зміщена та незміщена оцінки. 
25. Математичне чекання та дисперсія оцінок кореляційної функції СВП. 
26. Теорема Вінера-Хінчіна. Двосторонній та односторонній спектри потужності. 
27. Кореляційна функція та спектр потужності гармонічного процесу із випадковою 

початковою фазою. 
28. Кореляційна функція та спектр потужності білого шуму із спектром, 

обмеженим за частотою. 
29. Механізм виявлення гармонічного сигналу на тлі шуму шляхом кореляційної 

обробки. 
30. Оцінювання спектру СВП: оцінки Бартлета та Уелча. 

  



Модуль 4 - « Основи систем радіо- та телевізійного мовлення» 

 
1. Намалювати узагальнену схему телевізійної системи та коротко пояснити 

принципи функціонування. 
2. Пояснити послідовність перетворення зображення у процесі його передавання до 

екрану телевізора. 
3. Пояснити що таке розгортка зображення і якими параметрами її характеризують. 

Що таке телевізійний растр? 
4. Намалювати поле зображення і пояснити відмінності між прогресивною та 

черезрядковою розгортками. Яку розгортку застосовують в аналоговій телевізійній системі і 
чому. 

5. Пояснити відмінності між первинним сигналом зображення, сигналом яскравості 
та повним ТВ сигналом системи монохромного телебачення. 

6. Намалювати спрощену сигналограму радіочастотного телевізійного сигналу та 
пояснити особливості застосування позитивної та негативної амплітудної модуляції. 

7. Пояснити, що таке роздільна здатність зору та телевізійної системи, в яких 
одиницях вимірюють? 

8. Пояснити, яку структуру спектру має телевізійний сигнал? В яких системах 
використовують особливості цієї структури. 

9. Навести способи модуляції, які використовують в аналогових системах радіо та 
телевізійного мовлення, пояснити для передавання яких сигналів їх використовують. 

10. Навести та пояснити спільні принципи організації аналогових систем кольорового 
телебачення. 

11. Навести схему світлоділення та пояснити, чому застосування різницевих колірних 
сигналів призводить до скорочення сигнального потоку та рівня завад на зображенні. 

12. Пояснити, які сигнали і чому обрано для передавання у системах кольорового 
телебачення. 

13. Навести схему світлоділення та пояснити як здійснюють баланс білого у відео 
системах. 

14. Пояснити схеми реалізації адитивного способу формування кольорів. 
15. Навести та пояснити характеристики колірного сприйняття. 
16. Пояснити принципи побудови та властивості колірної моделі RGB. 
17. Пояснити, яким чином розраховують зону обслуговування телевізійного 

передавача. 
18. Навести загальну схему мережі телевізійного мовлення та пояснити принципи її 

функціонування. 
19. Навести та пояснити структурну схему мережі звукового мовлення. 
20. Пояснити принципи нормування якісних показників трактів звукового мовлення. 
21. Пояснити принципи побудови діаграми рівнів сигналів звукового мовлення. 
22. Пояснити сутність поняття «захисне відношення» на високій та низькій частоті та 

взаємозв’язок між ними. 
23. Пояснити які статистичні характеристики умов приймання радіосигналу 

використовують для визначення зони обслуговування радіомовної станції.  
24. Навести перелік та дати загальну характеристику розподілу радіочастот мереж 

звукового радіомовлення на діапазони відповідно до міжнародних угод. 
25. Принципи організації та характеристики радіомовлення в діапазоні коротких 

хвиль. 
26. Принципи організації та загальні характеристики системи стереофонічного 

мовлення з полярною модуляцією. Навести та пояснити структуру спектру радіосигналу. 
  



Модуль 5 - «Цифрові технології в телебаченні та кінематографії» 
 

1. Пояснити, що означають записи «4:2:2»,  «4:2:0», «4:1:1», що характеризують 
формат дискретизації телевізійних сигналів. 

2. Пояснити, що таке паралельний та послідовний відеоінтерфейси. 
3. Обґрунтувати необхідність стиснення відеоданих в цифровому телебаченні. 

Навести види надлишковості ТВ сигналу та способи їх усунення. 
4. Пояснити, що означає термін «гібридне кодування» стосовно стандартів MPEG-

1та MPEG-2. Описати властивості кадрів, що входять до GOP. 
5. Обґрунтувати необхідність перестановки кадрів в GOP перед кодуванням в 

стандартах MPEG-1та MPEG-2. Дати означення макроблоку та навести його склад для 
сигналів Y, CR, CB. 

6. Коротко пояснити  кодування макроблоків І-кадрів в кодері   MPEG-2, розкрити 
призначення основних етапів кодування. 

7. Пояснити використання передбачення з оцінкою руху під час кодування 
макроблоків Р, В-кадрів в кодері MPEG-2. 

8. Пояснити формування транспортного потоку MPEG-2. 
9. Описати узагальнену структуру кодера звукової інформації в стандартах MPEG-

1та MPEG-2. 
10. Пояснити спільні та відмінні риси рівнів (Layers) кодування звукової інформації в 

стандартах MPEG-1 та MPEG-2. 
11. Розкрити призначення психоакустичної моделі. 
12. Дати означення відео- та аудіооб’єктів, аудіовізуального об’єкту, сцени та 

площини відеооб’єкту в MPEG-4.  
13. Розкрити принципи кодування відеооб’єктів  складної форми в MPEG-4 

(ContentBasedCoding). 
14. Пояснити відмінності між відеокодерами MPEG-4 Part 2 та H.264/AVC. 
15. Пояснити принципи забезпечення умовного доступу для платного перегляду ТВ 

програм на прикладі трирівневої схеми. 
16. Навести оптичну схему LCD-проектора та принцип дії LCD-матриці. 
17. Навести оптичну схему D-ILA-проектора та структуру LCOS-матриці.  
18. Навести оптичну схему DLP-проектора з одним DMD-модулятором та принцип 

дії DMD-матриці. 
19. Пояснити принципи формування та сприйняття людиною стереозображення. 

Розкрити принципи функціонування системи формування стереозображення на екрані 
телевізора за допомогою окулярів з активним затвором. 

20. Пояснити роботу систем формування стереозображення на екрані телевізора за 
допомогою поляризаційних окулярів та з використанням автостереоскопічних дисплеїв. 

21. Пояснити принципи стереоскопічної кінопроекції за технологією IMAX 3D. 
22. Пояснити принципи стереоскопічної кінопроекції за технологією Real D від 

компанії Sony. 
23. Пояснити принципи стереоскопічної кінопроекції за технологією XPAN-D. 
24. Пояснити принципи стереоскопічної кінопроекції за технологією Dolby 3D. 
25. Дати означення відеомонтажу. Навести та пояснити схеми лінійного 

відеомонтажу з двома та трьома відеомагнітофонами. 
26. Дати означення нелінійного відеомонтажу. Навести та пояснити одно- і 

двопотокову архітектуру систем нелінійного відеомонтажу. 
27. Дати означення поняттям кліп, перехід, послідовність, відеоефект та ефект 

відеопереходу. Характеристика програмного забезпечення для відеомонтажу та створення 
візуальних ефектів. 

28. Дати означення композитингу. Поняття альфа каналу та маски. Пояснити 
принципи відеокомпозитингу у випадку: а) двох відеозображень, одне з яких відзняте на 
синьому (зеленому) фоні, а друге має слугувати новим фоном; б) двох відеозображень, якщо 
одне з них є CGI-зображенням переднього плану. 
  



Модуль 6 - «Технічні засоби кінематографії» 
 

1. Основні поняття та визначення кінотехніки.  
2. Особливості створення сучасних кінофільмів. Особливості обробки зображення на 

основі підходу Computer Generated Imaginery. 
3. Методи композитингу.  
4. Етапи отримання віртуальних зображень. Особливості захоплення руху. Види 

MotionCapture. 
5. Морфінг та варпінг при перетворенні зображень у кіно. Етапи отримання 

комп’ютерних зображень в кіно. 
6. Цифровий кінематограф. Аналіз аналогових технологій в кіно, та їх недоліки. 

Система Cinema Connect. 
7. Якість сучасного кінопоказу, основні параметри. Визначення роздільної здатності 

зображення. Формати зображення в кіно. 
8. ПЗЗ-матриці та їх використання в кінотехніці. Фізичні принципи конструкції. 
9. Підходи до оцінки яскравості екрану кінотеатру. 
10. Схема електронного кінематографу без плівки. Основні ключові етапи реалізації. 
11. Принципи шифрування кінофільмів. Схема організації цифрового потоку даних в 

електронному кінотеатрі.  
12. Особливості захисту фільмів від несанкціонованого доступу. Типи ключів.  
13. Звукові формати в цифровому кіно. Цифрові аудіо входи. 
14. Апаратура електронного цифрового кінопоказу. Поняття DCP-пакету. Цифровий 

сервер, кінопроектор, IMB-блок. Мережа Dolby Digital Cinema. 
15. Способи та пристрої створення зображення на екрані цифрового кінотеатру. 

Вимоги до систем відтворення та проекції та вимоги до екрану. Вимоги до цифрового 
кінопоказу на основі DCI. Цифровий кінопрокат. 

16. Основні світлотехнічні параметри. Поняття кольоровості. Способи оцінки 
контрастності зображення. 

17. Технології проекції кольорового зображення на екран сучасного кінотеатру. 
18. Лазерні проектори. Будова лазера. Параметри та особливості конструкції. 
19. Медіархіви для цифрового кіно. Основні технології RAID-доступу. Дискові 

підсистеми зберігання даних. 
20. Основне кіно технічне обладнання у сучасному кінотеатрі з кількома залами. 
21. Особливості перетворення 2D в 3D-зображення. Поняття стереоскопічного 

паралаксу та його види. Види віртуальних каркасів об’єктів.  
22. Сучасні формати 3D-кінопоказу. Принципи функціонування. Пасивні та активні 

системи стереопроекції. 
23. Пристрої перетворення кіно зображення в відеосигнал. Основні типи телекіно 

датчиків та фільм-сканерів. 
24. Апаратні реалізації систем відновлення кінофільмів.  
25. Технологія “360-відео”. Сферичні та циліндричні зображення. Апаратні 

особливості зйомки “360-відео”. 
26. Системи віртуальної реальності при створенні кіно.  
27. 4D-кінотеатр. Особливості реалізації. Сенсорні технології в кіно. 
28.  Геометричні трансформації в кіно. Зсув, обертання, масштабування, нахил, 

зміщення кутів. 3D Motiontracking. 
29. Артефакти оптичних систем кінокамер. Артефакти світлочутливих поверхонь 

знімальних камер. 



Модуль 7 - «Теорія інформації та обробка сигналів», «Електронні системи» 
 
 

Інформація та її форми. Види інформації. Кількісні міри інформації. Надмірність 
повідомлень. Класифікація видів надмірності. Обчислення надмірності. 

Ентропія як міра невизначеності вибору. Статистичні якості ентропії дискретного 
джерела інформації. Властивості ентропії для незалежних та взаємозалежних, рівноімовірних 
та не рівноімовірних подій. Умовна ентропія та її властивості. Ентропія об’єднання - 
властивості, формули для обчислення.  

Детерміновані та випадкові сигнали. Опис детермінованих сигналів, їх частотне 
подання. Перетворення Фур’є. Спектри періодичних та неперіодичних сигналів. Спектральна 
щільність. Спектри одиночних та періодичних імпульсних послідовностей. Зв’язок 
тривалості сигналів з шириною їх спектру. 

Дискретизація, квантування та цифрове подання неперервних сигналів, методи 
відновлення, похибки відновлення. Подання детермінованих сигналів рядом Котельникова. 
Теорема Котельникова та особливості її застосування. 

Оптимальне кодування. Коди Шеннона-Фано та Хаффмена. Префіксні коди. 
Зменшення надмірності інформації. Завади, їх джерела. Завадостійкість неперервних та 
імпульсних видів модуляції. Завадостійке кодування. Зв’язок корегуючої спроможності з 
кодовою відстанню. Коди з перевіркою на парність. Код Хемінга. Циклічні коди.  

Класифікація електронних систем (ЕС). Узагальнені функціональні схеми ЕС та їх 
блоки. Зразки ЕС. 

Аналого-цифрові перетворювачі (АЦП): послідовного рахунку, порозрядного 
врівноваження, паралельного типу. Інтегруючі АЦП. Багатоканальні АЦП. Структурні 
методи покращення характеристик АЦП. Цифро-аналогові перетворювачі (ЦАП). 

Багатоканальні системи передачі інформації з частотним, часовим та фазовим 
розподіленням сигналів. Багатоканальні цифрові системи передачі інформації. Системи з δ-
модуляцією, фазовою маніпуляцією. 

Первинні давачі інформації. Класифікація давачів, основні характеристики. Давачі 
температури, тиску, вологості, світлового випромінювання та інші. Сенсорні пристрої як 
складові ЕС. 

Особливості структур типу CPLD (Complex Programmable Logic Device) та FPGA (Field-
Programmable Gate Array). Основи побудови структур простих ПЛІС. Сучасні ПЛІС. Основні 
параметри ПЛІС. Мова програмування VHDL. 
  



Модуль 8 - «Мікропроцесорна техніка», «Мікропроцесорні пристрої» 
 

Основні поняття мікропроцесорної техніки. Визначення мікропроцесора (МП), 
мікропроцесорного комплекту, його склад, поняття інтерфейсу. Мікропроцесори як нова 
елементна база електронної техніки. Переваги та недоліки мікропроцесорних систем. 
Подання додатних та від’ємних чисел у мікропроцесорах. Класифікація мікропроцесорних 
комплектів. МП універсального та спеціального призначення. Однокристальні 
мікроконтролери. МП з RISC та CISC. 

Принципи побудови мікропроцесорних систем – магістральність, модульність та 
мікропрограмування. Узагальнена структурна схема мікропроцесорної системи. Склад 
системної шини. Поняття про матриці шин. 

Реальний режим МП сімейства х86. Структурна схема МП і8086. Фізична і логічна 
організація пам’яті. Сегменти даних, кодів, стека. Програмна модель мікропроцесора, 
пам’яті та пристроїв введення-виведення. Типи адресації. Приклади команд з різними 
типами адресації. Характеристика системи команд. 

Архітектура 32-розрядних МП. Характеристики 32-розрядних мікропроцесорів. 
Режими роботи. Програмна модель. Характеристика системи команд. Формування адреси 
комірки пам’яті у захищеному режимі. Використання сегментних регістрів при адресації 
пам'яті. Переривання та винятки. Кеш-пам’ять. 

Формат дескриптора для 32-розрядних процесорів. Формат призначення вентилів або 
шлюзів. Сторінкова організація пам'яті. Захист по привілеях. Переключення задач. 

Особливості мікропроцесорів Pentium. Порівняльні характеристики мікропроцесорів 
сімейства і80х86 і Pentium. Особливості суперскалярної архітектури Pentium. 

Архітектура МП Pentium, Pentium PRO, Pentium MMX, Pentium 2, Pentium 4. 
Особливості архітектури 64 розрядних з архітектурою МП IA64. Архітектура EPIC. 
Архітектура AMD64. 

Особливості ARM та х86 архітектур. Порівняння процесорів смартфонів. 
ARM процесори. Еволюція мобільних рішень. Передумови створення ARM. Перший 

процесор ARM1. Основні характеристики ядра ARM7 та його структурна схема. Технологія 
Thumb. 

Процесори смартфонів з ядром Cortex. Процесори Cortex-A, Cortex-R, Cortex-M. 
Характеристики мікроконтролера STM32F407VG. Блоки структурної схеми ARM Cortex-M4. 
Блок комунікації Connectivity. Блок роботи з аналоговими сигналами (Analog). Організація 
пам’яті у мікроконтролерах STM32F407VG Джерела живлення та тактування. Шини ARM-
процесорів.  

Багатоядерні процесори. Передумови переходу до багатоядерної структури МП. 
Двоядерні процесори Intel Core 2 Duo. Інновації. Чотириядерний процесор Intel Core 2 Quad. 
Архітектура 4-ядерного процесора AMD. Порівняння Intel i AMD. 80-ядерний процесор 
Teraflops Research Chip. 

Особливості однокристальних 32-бітових мікроконтролерів STM32. 
Дискретний ввід-вивід, регістри загального призначення. 
Таймери STM32. Режим PWM.  
АЦП: прямого перетворення, послідовного наближення, дельта-сигма. 
Інтерфейси UART, SPI, I2C. Обмін даними з персональним комп’ютером. Виведення 

даних на дисплей. 
Взаємодія із людиною, датчиками та іншими пристроями.  
Переривання, нульовий вектор, стек. 
Програмні та апаратні засоби розробки та налагодження прикладного програмного 

забезпечення. Створення проекту в середовищі STM32CubeIDE + STM32CubeMX. Бібліотека 
HAL. Порівняння її швидкодії з роботою із регістрами напряму.  



Модуль 9 - «Енергетична електроніка», «Пристрої перетворювальної 
техніки» 

 
Силові керовані ключі на базі транзисторних та тиристорних структур. Силові керовані 

ключі з двосторонньою провідністю. Вузли примусової комутації тиристорів. Загальна 
структура силових електронних пристроїв. 

Основні схеми однофазних та багатофазних випрямлячів, їх порівняння. Особливості 
роботи випрямлячів на різні види навантажень. Явище комутації у випрямлячах. Керовані 
випрямлячі. Регулювальна характеристика. Робота керованих випрямлячів на RL-
навантаження. Інвертор, ведений мережею. Регулятори змінної напруги. Фазове та фазо-
ступінчасте регулювання. Безпосередні перетворювачі частоти змінного струму. Матричні 
перетворювачі. Згладжувальні фільтри на реактивних елементах. Активні згладжувальні 
фільтри. 

Параметричні стабілізатори напруги та струму. Компенсаційні стабілізатори напруги та 
струму. Імпульсні регулятори постійної напруги. Основні способи імпульсного регулювання. 
Основні схеми силової частини імпульсних регуляторів постійної напруги. Однотактні 
перетворювачі з прямим вмиканням діода. Однотактні перетворювачі зі зворотнім 
вмиканням діода. Реверсивні імпульсні регулятори. Імпульсні стабілізатори постійної 
напруги та струму. 

Автономні інвертори. Принцип інвертування. Основні схеми інвертування та їх 
особливості. Автономні інвертори напруги. Автономні інвертори струму. Резонансні 
автономні інвертори. Багатофазні інвертори. Регулювання вихідної напруги та покращення 
гармонічного складу вихідної напруги автономних інверторів. 
  



Модуль 10 - «Прикладна оптика 
 

Люмінесценція  та  її  види.  Механізми  люмінесценції.  Стоксова  та антистоксова 
люмінесценція. Застосування люмінесценції. 

Фотометричні та енергетичні параметри випромінювання. 
Теплове випромінювання та його закони. Абсолютно чорне тіло як еталонне 

джерело випромінювання. 
Когерентність та монохроматичність світла. Засоби

 збільшення когерентності та монохроматичності світла. 
Поляризація  світла  та  її  види.  Поляризатори  та  трансформатори поляризації. 
Принципи Ферма та Гюйгенса-Френеля в оптиці. 
Дифракційні  грати  як  дисперсійний  елемент.  Роздільна  здатність дифракційних 

грат. 
Дослід Юнга. Умови спостереження інтерференції світла. 
Дифракція Брегга  на акустичній хвилі та  її використання

 для модуляції та відхилення світла. 
Інтерферометри Майкельсона, Маха-Цендера, Фабрі-Перо 
 та їх застосування у вимірювальній техніці та спектроскопії. 
Голографічний принцип запису та відтворення інформації. 
Електрооптичний ефект. Явище подвійного променезаломлення та його 

застосування для модуляції світла. 
Дифракція Брегга. Акустооптичний ефект та його використання для відхилення 

випромінювання. 
Відбиття та заломлення світла на межі двох діелектриків. Формули Френеля. 
Повне внутрішнє відбиття світла та його використання в техніці. 
Ефект Доплера та його застосування для вимірювання швидкості. 
Підсилення оптичного випромінювання. Позитивний зворотний зв’язок та його 

використання в оптиці. Узагальнена схема лазера. 
Багатошарові діелектричні дзеркала та їх застосування в інтерферометрах та 

лазерних резонаторах. 
Методи збудження активного середовища в лазерах. 
Нелінійно-оптичні явища. Генерація оптичних гармонік. Самофокусування світла. 

Оптичний пробій. 
Лінзи, їх оптична сила, дійсні та уявні фокуси, видиме збільшення. Матеріали для 

лінз, які працюють з ультрафіолетовим, видимим та інфрачервоним випромінюванням. 
Інтерферометр Фабрі-Перо як прилад з надвисокою спектральною роздільною 

здатністю. 
Геометричні та хроматичні аберації оптичних систем. 
Просвітлювальні покриття оптичних приладів. 
Роздільна здатність оптичної системи, яка формує зображення. Критерій Релея. 
Мікроскоп, його числова апертура, збільшення та роздільна здатність. Підвищення 

роздільної здатності мікроскопа за рахунок використання імерсії. 
Порівняння оптичного сигналу з електричним. Оптичний зв’язок та його 

можливості. 
Коліматори та телескопи. Збільшення телескопа. 
Інтерферометр Майкельсона та спроба виявлення ефіру. 
Біомедична дія оптичного випромінювання. 

  



Модуль 11 «Прилади та техніка надвисоких частот» 
 

Конструктивні особливості, принципи функціонування та застосування поглиначів, 
відгалужувачів, фазообертачів та циркуляторів електромагнітних хвиль надвисоких  
частот. 

Конструктивні особливості, принципи функціонування та застосування вимірювальних  
ліній,  детекторних та термісторних голівок. 

Рівняння руху електрона в електромагнітному полі, час та кут прольоту електрона.  
Конвекційний та наведений струми. Теорема Шоклі-Рамо. 

Струми провідності та зміщення, конвекційний, наведений і повний струми  в 
приладах  НВЧ. 

Електростатичний та динамічний методи модуляції електронного пучка. 
Функціональна схема, принцип дії підсилювального пролітного клістрона.  

Конструктивно-технологічні особливості та застосування. 
Функціональна схема, принцип дії генераторного пролітного клістрона.  

Конструктивно-технологічні особливості та застосування. 
Багаторезонаторні пролітні клістрони: функціональна схема характеристики та 

застосування. 
Функціональна схема, принцип дії помножувача частоти на пролітному клістроні. 

Конструктивно-технологічні особливості та застосування. 
Методи підвищення коефіцієнта підсилення та коефіцієнта корисної дії пролітного  

клістрона. 
Функціональна схема, принцип дії відбивного клістрона. Конструктивно-технологічні  

особливості та застосування. 
Методи настроювання частоти пролітного та відбивного клістронів. 
Функціональна схема, принцип дії лампи біжучої хвилі типу О. Конструктивно-

технологічні особливості та застосування. 
Функціональна схема, принцип дії лампи зворотної хвилі типу О. Конструктивно-

технологічні особливості та застосування. 
Функціональна схема,  принцип  дії  багаторезонаторного магнетрона. 

Конструктивно-технологічні особливості та застосування. 
Функціональна схема, принцип дії лампи біжучої хвилі типу М. Конструктивно-

технологічні особливості та застосування. 
Функціональна схема, принцип дії лампи зворотної хвилі типу М. Конструктивно-

технологічні особливості та застосування. 
Детекторні та змішувальні НВЧ-діоди, характеристики та застосування. 
Варакторні діоди та діоди Шотткі, характеристики та застосування. 
Лавинно-пролітний діод: структура, принцип роботи, характеристики та застосування. 
Функціональна  схема,  принцип  дії  підсилювача  та  генератора  на лавинно-

пролітному  діоді. 
Діод Ганна: структура, принцип роботи, характеристики та застосування. 
Біполярні  НВЧ-транзистори,  їх  еквівалентні  схеми  та  параметри, застосування в 

НВЧ-пристроях та системах. 
Польові НВЧ-транзистори, їх еквівалентні схеми та параметри, застосування в НВЧ-

пристроях  та системах. 
Функціональні схеми, принципи роботи комутаторів, атенюаторів та 
фазообертачів на  базі  p-i-n-діодів. 
Принципи побудови та застосування НВЧ-систем побутового та медичного 

призначення. Захист персоналу при експлуатації НВЧ-систем. 
Резонансні та сповільнювальні системи надвисоких частот, методи їх збудження. 
Режим рекуперації в приладах надвисоких частот 
Структурна схема та принцип роботи радіолокаційної станції. 
Структурна схема та функціонування мікрохвильової печі. 

  



Модуль 12 - «Технологічні основи електроніки» 
 

 
Основні терміни та визначення в технології електроніки. Технологічність виробів та 

критерії технологічності. Інтегрально-планарна технологія. 
Умови виробництва електронної техніки з точки зору чистоти приміщень. Чисті 

приміщення та способи організації в них повітряного потоку. Електронно-вакуумна  гігієна. 
Узагальнена структурна схема технологічного процесу виробництва електронної  техніки. 

Основні його етапи. 
Технологія отримання пластин/підкладок із напівпровідникових матеріалів. 
Процеси очистки поверхні підкладок. Фізичні та хімічні забруднення, способи їх 

видалення. Використання ультразвуку для очистки. Контроль чистоти. 
Фотолітографія. Фоторезисти. Етапи процесу. 
Підвищення роздільної здатності літографічних процесів. Ультрафіолетова,  електронна і 

рентгенівська літографії. 
Процес видалення матеріалу з підкладок для створення топології електронних структур. 

Порівняльна характеристика рідинного та “сухого” травлення. 
Травлення матеріалів методом фізичного іонно-плазмового розпилення для створення  

мікронних і субмікронних структур. 
Травлення матеріалів методом фізичного іонно-променевого розпилення. Метод FIB  для 

створення наноструктур. 
Плазмохімічне та іонно-хімічне травлення матеріалів для створення мікронних і  

субмікронних структур. Порівняльна характеристика. 
Методи нанесення матеріалів на підкладки для створення мікроелектронних структур 

(PVD та CVD методи). Їх порівняльна характеристика. 
Епітаксія напівпровідникових матеріалів. Різновиди процесів. 
Нанесення тонких плівок методом іонного  магнетронного розпилення. 
Нанесення речовини на підкладку методом випаровування у вакуумі. Метод  електронно-

променевого випаровування. 
Нанесення матеріалу на підкладки методом осадження із газової фази без та з  плазмовою 

підтримкою (методи CVD та PE CVD). 
Легування напівпровідникових матеріалів методом дифузії. Фізичні основи, апаратура.  

Технологія п-р - переходів. 
Легування напівпровідникових матеріалів методом іонної імплантації. Фізичні основи, 

апаратура та порівняльна характеристика з методом дифузії. 
Отримання шарів окислу на поверхні кремнієвої підкладки. Застосування шарів SiO2 в  

технології мікроелектроніки. 
Вимоги до електричних з’єднань та з’єднань деталей електронних приладів. Фізико-хімічні 

основи методів з’єднання для складання, монтажу та герметизації виробів  електронної техніки. 
Аргонно-дугове зварювання, апаратура та застосування.Електронно-променеве зварювання, 
апаратура та застосування. Лазерне зварювання, апаратура та застосування. Електроконтактне 
зварювання, апаратура та застосування. Термокомпресійне мікрозварювання, апаратура та 
застосування. Ультразвукове мікрозварювання, апаратура та застосування. Пайка, різновиди, 
засоби нагріву. Пайка хвилею припою. Матеріали і технологія друкованих плат. Герметизація та 
контроль герметичності електронних виробів. Система технологічної документації. Основні 
види технологічних документів. 

 
  



2. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

2.1. Критерії оцінювання 
Комплексне фахове випробування є іспитом, що виконується у письмовій формі та 

триває 90 хвилин. Особи, що приймають участь у комплексному фаховому випробуванні, 
одержують у випадковому порядку екзаменаційні білети. Кожний білет містить 12 питань, по 
одному питанню для кожного з 12 модулів професійних знань. Студент на власний розсуд 
обирає три питання, кожне з яких оцінюється за 100-бальною шкалою РСО (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

95 – 100 балів Повна відповідь. Абітурієнт продемонстрував володіння 
матеріалом в повному обсязі 

85 – 94 балів Вірна, але неповна відповідь. 
75 – 84 балів Відповідь містить незначні помилки 
65 – 74 балів Відповідь містить суттєві, але непринципові помилки 
60 – 64 балів Відповідь містить принципові помилки 
0 балів Відповідь відсутня 

 
Рівень знань та спроможність їх використання при виконанні практичних завдань 

оцінюються в рамках стандарту ECTS, тобто за 100-бальною шкалою РСО (табл. 2). 
Загальну оцінку O за 100-бальною шкалою РСО одержують шляхом арифметичного 

усереднення оцінок Оі, і = 1,…,3, одержаних на відповіді за кожне із трьох питань білету: 
 
О = (О1+О2+О3)/3 
 
Округлення результату виконують за прийнятими в математиці правилами. 
Шляхом перерахунку оцінки O за 100-бальною шкалою РСО, отримують оцінку за 200- 

бальною шкалою ЄВІ (табл. 2). 
 
Таблиця 2 

 
  



2.2. Про використання літератури та електронних засобів під 
час випробування 

Питання, із яких складаються білети, не вимагають виконання якихось обчислень, а 
потребують демонстрації рівня теоретичних знань та спроможності їх використання при 
розв’язанні практичних завдань. Тому при проведенні комплексного фахового 
випробування забороняється використання будь-якої довідкової та навчально-методичної 
літератури та електронних засобів (мобільні телефони, ноутбуки, планшети тощо). 

2.3. Приклад типового завдання комплексного фахового випробування 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 
Кафедра акустичних та мультимедійних електронних систем 

Кафедра електронних пристроїв та систем 
Освітня програма “Електроніка”, 
спеціальність 171 «Електроніка» 

 
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __ 

1. Закон Гука. 
2. Конденсаторні мікрофони тиску, градієнту тиску. Управління 

характеристикою напрямленості. 
3. Нерекурсивні фільтри. Рівняння фільтрації. Порядок фільтру. Імпульсний 

відгук та частотна характеристика нерекурсивного фільтру. 
4. Пояснити відмінності між первинним сигналом зображення, сигналом 

яскравості та повним ТВ сигналом системи монохромного телебачення. 
5. Коротко пояснити кодування макроблоків I-кадрів у кодері MPEG-2, 

розкрити призначення основних етапів кодування. 
6. Медіархіви для цифрового кіно. Основні технології RAID-доступу. 

Дискові підсистеми зберігання даних. 
7. Теорема Котельникова та особливості її застосування. 
8. Основні характеристики ядра ARM7 та його структурна схема. 
9. Імпульсні регулятори постійної напруги. 
10. Електростатичний та динамічний методи модуляції електронного пучка. 
11. Електростатичний та динамічний методи модуляції електронного пучка. 
12. Підвищення роздільної здатності літографічних процесів. 

Ультрафіолетова, електронна і рентгенівська літографії. 
 
Затверджено на засіданні кафедри акустичних та мультимедійних 

електронних систем 
Протокол №10 від «26» січня 2022 р. 
Завідувач кафедри АМЕС _______ Сергій НАЙДА 
Затверджено на засіданні кафедри електронних пристроїв та систем 
Протокол №___ від «_____» ______ 2022 р. 
Завідувач кафедри ЕПС    _______ Юлія ЯМНЕНКО 
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