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ВСТУП  
 
Мета додаткового вступного випробування — визначення рівня знань з комплексу 

фундаментальних дисциплін і передбачає визначення рівня підготовки абітурієнтів, що 
дозволяє оцінити світогляд вступника, а також визначити рівень його інтелектуального 
потенціалу. 

Додаткове вступне випробування проходить у письмовій формі у вигляді 
теоретичних питань. 

Додаткове вступне випробування проводиться упродовж 2-х академічних годин  
(90 хв.)  

Організація додаткового вступного випробування здійснюється відповідно до 
Положення про приймальну комісію Національного авіаційного університету. 
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Перелік програмних питань 
з дисциплін, які виносяться на додаткове вступне випробування 

за освітньо-професійною програмою підготовки здобувачів вищої освіти 
«Бакалавр» з нормативним терміном навчання 2 роки  

 
1. ВИЩА МАТЕМАТИКА 
1. Знайдіть похідну функції xxxy sin)( 2= . 

2. Знайдіть похідну функції xxxy cos)( 4= . 

3. Знайдіть похідну функції 
2

sin
)(

x

x
xy = . 

4. Знайдіть похідну функції 
2
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)(

x

x
xy = . 

5. Знайдіть похідну функції xxxy sin)( = . 

6. Знайдіть похідну функції 
1

2
sin5)(

2
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7. Знайдіть похідну функції xe
x

x
xxy cos

2
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−= . 

8. Знайдіть похідну функції xxxxy cosln)( += . 

9. Знайдіть інтеграл ∫ xdxxsin . 

10. Знайдіть інтеграл ∫ xdxx cos2 . 

11. Знайдіть інтеграл ∫ dxxex . 

12. Знайдіть інтеграл ∫ xdxtg . 

13. Знайдіть інтеграл ∫
∞

−

0

dxxe x . 

14. Знайдіть інтеграл ∫ ++
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15. Знайдіть інтеграл ∫ +
dx

x

x

5sin
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2. ОСНОВИ ТЕОРІЇ КІЛ 
1. Накресліть електричне коло, що містить джерело постійної напруги та два 

послідовно з’єднаних резистори. Параметри елементів обрати самостійно. Знайти значення 
струму у контурі. 

2. Накресліть електричне коло, що містить джерело постійної напруги та два 
паралельно з’єднаних резистори. Параметри елементів обрати самостійно. Знайти значення 
струмів у вітках. 

3. Накресліть електричне коло, що містить джерело постійної напруги та чотири 
довільно з’єднаних резистори. Параметри елементів обрати самостійно. Знайти значення 
струмів у вітках. 

4. Накресліть електричне коло, що містить джерело змінної напруги та дві послідовно 
з’єднані індуктивності. Параметри елементів обрати самостійно. Знайти значення струму у 
контурі. 
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5. Накресліть електричне коло, що містить джерело змінної напруги та дві паралельно 
з’єднані індуктивності. Параметри елементів обрати самостійно. Знайти значення струмів у 
вітках. 

6. Накресліть електричне коло, що містить джерело змінної напруги та чотири 
довільно з’єднані індуктивності. Параметри елементів обрати самостійно. Знайти значення 
струмів у вітках. 

7. Накресліть електричне коло, що містить джерело змінної напруги та послідовно 
з’єднані резистор та ємність. Параметри елементів обрати самостійно. Знайти значення 
струму у контурі. 

8. Накресліть електричне коло, що містить джерело змінної напруги та паралельно 
з’єднані резистор, індуктивність та ємність. Параметри елементів обрати самостійно. Знайти 
значення струмів у вітках. 

9. Накресліть електричне коло, що містить джерело змінної напруги та послідовно 
з’єднані резистор, індуктивність та ємність. Параметри елементів обрати самостійно. Знайти 
значення струму у контурі. 

10. Накресліть електричне коло, що містить джерело змінної напруги та послідовно 
довільно два резистора, індуктивність та ємність. Параметри елементів обрати самостійно. 
Знайти значення струмів у вітках. 

11. Накресліть електричне коло, що містить два незалежних контури, в які входять 
джерело постійної напруги та чотири резистори. Параметри елементів обрати самостійно. 
Знайти значення струмів у вітках методом рівнянь Кірхгофа. 

12. Накресліть електричне коло, що містить два незалежних контури, в які входять два 
джерела постійної напруги та три резистори. Параметри елементів обрати самостійно. 
Знайти значення струмів у вітках методом рівнянь Кірхгофа. 

13. Накресліть електричне коло, що містить два незалежних контури, в які входять 
джерело постійної напруги, джерело постійного струму та три резистори. Параметри 
елементів обрати самостійно. Знайти значення струмів у вітках методом рівнянь Кірхгофа. 

14. Накресліть електричне коло, що містить два незалежних контури, в які входять два 
джерела постійної напруги та три резистори. Параметри елементів обрати самостійно. 
Знайти значення струмів у вітках методом контурних струмів. 

15. Накресліть електричне коло, що містить два незалежних контури, в які входять 
джерело постійної напруги, джерело постійного струму та три резистори. Параметри 
елементів обрати самостійно. Знайти значення струмів у вітках методом контурних струмів. 

 
3. СИГНАЛИ ТА ПРОЦЕСИ В РАДІОТЕХНІЦІ 
1. Зобразіть часову діаграму послідовності періодичних прямокутних відеоімпульсів 

ьнапруги. Параметри відеоімпульсів обрати самостійно. Знайдіть енергію та норму цього 
сигналу. 

2. Зобразіть часову діаграму послідовності періодичних пилкоподібних відеоімпульсів 
напруги. Параметри відеоімпульсів обрати самостійно. Знайдіть енергію та норму цього 
сигналу. 

3. Зобразіть часову діаграму послідовності періодичних трикутникових відеоімпульсів 
напруги. Параметри відеоімпульсів обрати самостійно. Знайдіть енергію та норму цього 
сигналу. 

4. Зобразіть часову діаграму синусоїдальної напруги. Параметри напруги обрати 
самостійно. Знайдіть енергію та норму цього сигналу. 
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5. Зобразіть часову діаграму послідовності періодичних прямокутних відеоімпульсів 
напруги. Параметри відеоімпульсів обрати самостійно. Побудувати АЧС та ФЧС цього 
сигналу. 

6. Зобразіть часову діаграму послідовності періодичних пилкоподібних відеоімпульсів 
напруги. Параметри відеоімпульсів обрати самостійно. Побудувати АЧС та ФЧС цього 
сигналу. 

7. Зобразіть часову діаграму послідовності періодичних трикутникових відеоімпульсів 
напруги. Параметри відеоімпульсів обрати самостійно. Побудувати АЧС та ФЧС цього 
сигналу. 

8. Зобразіть часову діаграму синусоїдальної напруги. Параметри напруги обрати 
самостійно. Побудувати АЧС та ФЧС цього сигналу. 

9. Зобразіть часову діаграму одиночного прямокутного відеоімпульсу напруги. 
Параметри відеоімпульсу обрати самостійно. Розрахувати спектральну щільність цього 
сигналу та побудувати відповідний графік. 

10. Зобразіть часову діаграму одиночного пилкоподібного відеоімпульсу напруги. 
Параметри відеоімпульсу обрати самостійно. Розрахувати спектральну щільність цього 
сигналу та побудувати відповідний графік. 

11. Запишіть аналітичний вираз для однотонального АМ-сигналу (параметри сигналу 
обрати самостійно). Побудувати у масштабі графік цього сигналу, а також його АЧС. 

12. Запишіть аналітичний вираз для двотонального АМ-сигналу (параметри сигналу 
обрати самостійно). Побудувати у масштабі графік цього сигналу, а також його АЧС. 

13. Запишіть аналітичний вираз для трьохтонального АМ-сигналу (параметри сигналу 
обрати самостійно). Побудувати у масштабі графік цього сигналу, а також його АЧС. 

14. Запишіть аналітичний вираз для однотонального ЧМ-сигналу (параметри сигналу 
обрати самостійно). Побудувати графік цього сигналу. 

15. Запишіть аналітичний вираз для однотонального ФМ-сигналу (параметри сигналу 
обрати самостійно). Побудувати графік цього сигналу. 
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3. Бессонов Л.А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи: 
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Приклад білету додаткового вступного випробування 
 

Міністерство освіти і науки України 
Національний авіаційний університет 

 
Навчально-науковий інститут  аеронавігації, електроніки та телекомунікацій   
Кафедра авіаційних радіоелектронних комплексів 
Освітній ступінь  Бакалавр 
Спеціальність  172 «Телекомунікації та радіотехніка» 
Освітньо-професійна програма  «Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси» 

 
                                                                          

ЗАТВЕРДЖУЮ                                                                                                                                                                                                         
Голова відбіркової комісії                                                                               
____________      І.О. Мачалін                                                           

 
 

Додаткове вступне випробування  
                                                                    

 
Білет № 1  

 
 
 
1. Знайдіть похідну функції xxxy sin)( 2= . 
2. Накресліть електричне коло, що містить джерело постійної напруги та два послідовно 
з’єднаних резистори. Параметри елементів обрати самостійно. Знайти значення струму у 
контурі. 
3. Зобразіть часову діаграму послідовності періодичних прямокутних відеоімпульсів 
напруги. Параметри відеоімпульсів обрати самостійно. Знайдіть енергію та норму цього 
сигналу. 
 
 
 

Затверджено на засіданні кафедри  
авіаційних радіоелектронних комплексів 
Протокол № 22 від «19» лютого 2018 р. 
Завідувач кафедри_________ В.М. Васильєв 

 
Голова фахової атестаційної комісії    ________________        В.М. Васильєв   
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Рейтингові оцінки за виконання окремих завдань додаткових вступних випробувань 
 

 

 

 

 
 
 
 

Значення рейтингових оцінок у балах за виконання завдань 
додаткового вступного випробування та їх критерії*  

Оцінка в балах за виконання 
окремих завдань 

Критерій оцінки 

36-40 27-30 Відмінно 
(відмінне виконання лише з незначною кількістю 

помилок) 
30-35 23-26 Добре 

(в загальному вірне виконання з певною кількістю 
суттєвих помилок) 

24-29 18-22 Задовільно 
(непогано, але зі значною кількістю недоліків. В 

цілому задовольняє мінімальним критеріям) 
Менше 24 Менше 18 Виконання не задовольняє мінімальним критеріям 
Увага! Оцінки менше, ніж 24 або 18 балів  не враховується при визначенні рейтингу 

 
Відповідність рейтингових оцінок 

у балах оцінкам за національною шкалою  
Оцінка  
в балах 

Пояснення 

90 – 100 
Відмінно 

(відмінне виконання лише з незначною 
кількістю помилок) 

75-89 Добре 
(в загальному вірне виконання з певною 

кількістю суттєвих помилок) 
100 

60-74 Задовільно 
(непогано, але зі значною кількістю 
недоліків. В цілому задовольняє 

мінімальним критеріям) 

Додаткове 
вступне 

випробування 
складено 

0-59 Вступне випробування не склав 
   

* Значення оцінок у балах та їх критерії відповідають вимогам   

   Додаткове вступне випробування має кваліфікаційний характер, тобто 
оцінюється за двобальною шкалою – склав/не склав. Особи, які отримали  за додаткове 

Вид навчальної роботи 
Максимальна величина 
рейтингової оцінки 

(бали) 
Виконання завдання № 1 30 
Виконання завдання № 2 30 
Виконання завдання № 3 40 

Усього: 100 
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випробування 60 і більше балів, вважаються такими, що склали випробування. Особи, які 
не склали додаткове вступне випробування, тобто отримали 59 і менше балів, до участі у 
фахових випробуваннях не допускаються. 

 
 

Розробники програми: 
 
Доцент кафедри АРЕК      ___________    М.Ю. Заліський 
 
Доцент кафедри АРЕК      ___________       Г.Є. Соколов 
 
Професор кафедри АРЕК      ___________    О.В. Соломенцев 
 
 
Голова фахової атестаційної комісії   ___________     В.М. Васильєв 
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Ф 03.02 – 01) 
АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

№ 
прим. 

Куди 
передано 

(підрозділ) 

Дата 
видачі 

П.І.Б. отримувача 
Підпис 

отримувача 
Примітки 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
(Ф 03.02 – 02) 

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

 № 
пор. 

Прізвище ім'я по-батькові 
Підпис 

ознайомленої 
особи 

Дата 
ознайом-
лення 

Примітки 
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(Ф 03.02 – 03) 
АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

№ листа (сторінки) 

№  
зміни 

Зміненого Заміненого Нового 
Анульо- 
ваного 

Підпис 
особи, 
яка 

внесла 
зміну 

Дата 
внесення 
зміни 

Дата 
введення 
зміни 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 
(Ф 03.02 – 04) 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ 

№ 
пор. 

Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис 
Висновок щодо 
адекватності 

    
    
    
    
    
    
    
    

(Ф 03.02 – 32) 
УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН 

 Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата 

Розробник     

Узгоджено     

Узгоджено     

Узгоджено     

 


