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ВСТУП  
 
Мета додаткового вступного випробування — визначення рівня знань за напрямами 

професійної діяльності та формування контингенту студентів, найбільш здібних до 
успішного опанування дисциплін відповідних освітньо-професійних програм. Вступник 
повинен продемонструвати фундаментальні, професійно-орієнтовні знання та уміння, 
здатність вирішувати типові професійні завдання, передбачені програмою вступу. 

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

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

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

за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців вищої освіти 
освітнього ступеня «Магістр» 

 

1. 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 два незалежних контури, в які входять 
джерело постійної напруги та чотири резистори. Параметри елементів обрати 
самостійно. Знайти значення струмів у вітках методом рівнянь Кірхгофа. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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 вузлових напруг. 

10. 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 вузлових 
напруг. 

11. Накресліть електричне коло, що містить джерело змінної напруги та чотири довільно 
з’єднаних пасивних елементи. Параметри елементів обрати самостійно. Знайти 
значення струмів у вітках. 

12. Накресліть електричне коло, що містить два незалежних контури, в які входять 
джерело змінної напруги, джерело змінного струму, два резистори, індуктивність та 
ємність. Параметри елементів обрати самостійно. Знайти значення струмів у вітках 
методом контурних струмів. 
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2. СИГНАЛИ ТА ПРОЦЕСИ В РАДІОТЕХНІЦІ 
1. Зобразіть часову діаграму послідовності періодичних прямокутних відеоімпульсів 

напруги. 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 послідовності періодичних прямокутних відеоімпульсів 
напруги. Параметри відеоімпульсів обрати самостійно. Побудувати АЧС та ФЧС 
цього сигналу. 

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

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

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

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

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

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

3. ЦИФРОВІ ПРИСТРОЇ 
1. Виконайте синтез логічної схеми на елементах І, АБО, НІ, що реалізує перемикальну 

функцію Y=X1X2 V X1X3 V X2X3. 
2. Виконайте синтез логічної схеми на елементах І-НІ, що реалізує перемикальну 

функцію Y=X1X2 V X1X3 V X2X3. 
3. Виконайте синтез логічної схеми на елементах АБО-НІ, що реалізує перемикальну 

функцію Y=X1X2 V X1X3 V X2X3. 
4. Виконайте синтез логічної схеми на елементах І, АБО, НІ, що реалізує перемикальну 

функцію Y(X1, X2, X3)=∑(1, 3, 5, 7). 
5. Виконайте синтез логічної схеми на елементах І-НІ, що реалізує перемикальну 

функцію Y(X1, X2, X3)=∑(1, 3, 5, 7). 
6. Виконайте синтез логічної схеми на елементах АБО-НІ, що реалізує перемикальну 

функцію Y(X1, X2, X3)=∑(1, 3, 5, 7). 
7. Виконайте синтез логічної схеми на елементах І, АБО, НІ, що реалізує перемикальну 

функцію Y(X1, X2, X3)=∑(0, 2, 3, 6). 
8. Виконайте синтез логічної схеми на елементах І-НІ, що реалізує перемикальну 

функцію Y(X1, X2, X3)=∑(0, 2, 3, 6). 
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9. Виконайте синтез логічної схеми на елементах АБО-НІ, що реалізує перемикальну 
функцію Y(X1, X2, X3)=∑(0, 2, 3, 6). 

10. Виконайте синтез логічної схеми на елементах І, АБО, НІ, що реалізує перемикальну 
функцію Y(X1, X2, X3)=∑(0, 2, 5). 

4. АНАЛОГОВІ ЕЛЕКТРОННІ ПРИСТРОЇ 
1. Скільки однакових каскадів з коефіцієнтом підсилення Ku=10 повинен містити 

підсилювач, щоб забезпечити загальне підсилення 100 дБ? 
2. Визначте коефіцієнт підсилення за напругою однокаскадного підсилювача Ku у 

децибелах, якщо напруга на вході Uinp=0,01 В, а на виході Uout=2 В. 
3. Визначте величину сигналу на вході двокаскадного підсилювача і його коефіцієнт 

підсилення в децибелах, якщо коефіцієнти підсилення каскадів Ku1=20, Ku1=50, а 
вихідна напруга дорівнює 20 В. 

4. Визначте напругу на виході трьохкаскадного підсилювача, якщо коефіцієнти 
підсилення його окремих каскадів однаковий і рівні 10. Напруга джерела вхідного 
сигналу 0.02 В. 

5. Визначте коефіцієнт підсилення за потужністю Kр підсилювача в децибелах, якщо 
його коефіцієнт підсилення за напругою 20, а за струмом 5. 

6. Визначте вихідну потужність підсилювача, якщо коефіцієнт підсилення за струмом 
дорівнює 50, опір навантаження підсилювача становить 100 Ом, а вхідний струм – 2 
мА. 

7. Визначте коефіцієнт підсилення підсилювача за напругою, якщо через навантаження 
R=100 Oм протікає струм 0,1 А, а вхідна напруга 0,2 В. 

8. Визначте коефіцієнт підсилення за напругою двокаскадного підсилювача, якщо 
вихідна напруга першого й другого каскадів відповідно рівні 0,2 В та 4 В, а напруга 
джерела вхідного сигналу – 0,01 В. 

9. Визначте напругу сигналу на вході підсилювача, якщо опір його навантаження 10 Ом, 
потужність в навантаженні 2,5 Вт, а коефіцієнт підсилення по напрузі 50.  

10. Визначте коефіцієнт підсилення за струмом і напругою, якщо опір навантаження 
R=10 Oм, потужність в навантаженні 0,45 Вт, напруга на вході підсилювача 0,1 В, а 
вхідний опір першого каскаду 100 Ом.  

5. ОСНОВИ ТЕОРІЇ НАДІЙНОСТІ, ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ РЕА 
1. Для трьох послідовно з’єднаних елементів розрахувати імовірність безвідмовної 

роботи, якщо закон розподілу напрацювань на відмову кожного елементу 
експоненціальний. Параметри інтенсивності відмов кожного елементу обрати 
самостійно. 

2. Для трьох паралельно з’єднаних елементів розрахувати імовірність безвідмовної 
роботи, якщо закон розподілу напрацювань на відмову кожного елементу 
експоненціальний. Параметри інтенсивності відмов кожного елементу обрати 
самостійно. 

3. Закон розподілу напрацювань на відмову радіостанції – експоненціальний. Сумарна 
інтенсивність відмов елементів радіостанції дорівнює 10–3 1/год. Який рівень 
безвідмовності може забезпечити радіостанція під час її експлуатації на протязі 4 год. 

4. Закон розподілу напрацювань на відмову радіостанції – експоненціальний. Відомо, 
що радіостанція під час її експлуатації на протязі 4 год. повинна мати рівень 
імовірності безвідмовної роботи не менше 0,98. Знайдіть середнє напрацювання на 
відмову цієї радіостанції. 
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5. Закон розподілу напрацювань на відмову радіостанції – експоненціальний. Відомо, 
що радіостанція середнє напрацювання на відмову 1000 год. Знайдіть максимальну 
тривалість використання радіостанції за призначенням, якщо рівень імовірності 
безвідмовної роботи повинен бути не менше 0,98. 

6. Виріб містить 10 елементів. Напрацювання на відмову одного елементу 
підпорядковується експоненціальному закону з середньою інтенсивністю 10–3 1/год. 
Використовуючи методику орієнтовного розрахунку надійності, визначте середнє 
напрацювання на відмову виробу. 

7. Виріб містить 20 елементів. Напрацювання на відмову одного елементу 
підпорядковується експоненціальному закону з середньою інтенсивністю 10–3 1/год. 
Використовуючи методику орієнтовного розрахунку надійності, визначте інтервал 
часу, на протязі якого рівень імовірності безвідмовної роботи повинен бути не менше 
0,98. 

8. Виріб містить 15 елементів. Напрацювання на відмову одного елементу 
підпорядковується експоненціальному закону з середньою інтенсивністю 10–3 1/год. 
Використовуючи методику орієнтовного розрахунку надійності, визначте імовірність 
безвідмовної роботи під час експлуатації виробу на протязі 4 год. 

9. Виріб містить 20 елементів. Напрацювання на відмову одного елементу 
підпорядковується експоненціальному закону. Використовуючи методику 
орієнтовного розрахунку надійності, визначте інтенсивність відмов одного елементу 
виробу, якщо під час експлуатації виробу на протязі 4 год. імовірність безвідмовної 
роботи становить 0,96. 

10. Принципова схема пристрою містить два транзистора, п’ять конденсаторів, шість 
резисторів. Інтенсивність відмов елементів становлять: одного транзистора 5·10–5 
1/год., одного конденсатора 2,4·10–5 1/год., одного резистора 1,83·10–5 1/год. Знайдіть 
середнє напрацювання на відмову цього пристрою. 
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ЗАТВЕРДЖУЮ                                                                                                                                                                                                         
Голова відбіркової комісії                                                                               
____________      І.О. Мачалін                                                           

 

 
 

Додаткове вступне випробування 
 

Білет № 1  
 
 
1. 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. 
2. Виконайте синтез логічної схеми на елементах І, АБО, НІ, що реалізує перемикальну 
функцію Y(X1, X2, X3)=∑(0, 2, 3, 6). 
3 Для трьох послідовно з’єднаних елементів розрахувати імовірність безвідмовної роботи, 
якщо закон розподілу напрацювань на відмову кожного елементу експоненціальний. 
Параметри інтенсивності відмов кожного елементу обрати самостійно. 
 
 
 

Затверджено на засіданні кафедри  
авіаційних радіоелектронних комплексів 
Протокол № 22 від «19» лютого 2018 р. 

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

Вид навчальної роботи Максимальна величина рейтингової оцінки 
(бали) 

1 2 
Виконання завдання № 1 60 
Виконання завдання № 2 60 
Виконання завдання № 3 80 
Усього 200 

 
Значення рейтингових оцінок в балах за виконання завдань вступних випробувань та їх 

критерії 
Оцінка в балах за виконання 
окремих завдань 

Критерій оцінки 

54-60 72-80 Відмінно 
(відмінне виконання лише з незначною кількістю 

помилок) 
42-53 56-71 Добре 

(в загальному вірне виконання з певною кількістю 
суттєвих помилок) 

30-41 40-55 Задовільно 
(непогано, але зі значною кількістю недоліків. В 

цілому задовольняє мінімальним критеріям) 
Менше 100  Виконання не задовольняє мінімальним критеріям 

Відповідність рейтингових оцінок 
у балах оцінкам за національною шкалою  

 
Оцінка  
в балах 

Пояснення 

180-200 
Відмінно 

(відмінне виконання лише з незначною 
кількістю помилок) 

140-179 Добре 
(в загальному вірне виконання з певною 

кількістю суттєвих помилок) 
100-200 

100-139 Задовільно 
(непогано, але зі значною кількістю 
недоліків. В цілому задовольняє 

мінімальним критеріям) 

Вступне 
випробування 
складено 

0-99 Вступне випробування не склав 
 

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     

 

 


