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Розділ I "Основи мікроелектроніки" 
Класифікація та параметри цифрових ВІС. Аксіоми алгебри логіки. Нормальні 

форми, карти Карно. Технологічні основи мікроелектроніки. Основні елементи ІС. 
Базові схеми та параметри ІС ТТЛ та КМДН. Структура і класифікація інтегральних 
тригерів. Базові логічні схеми: шифратори, дешифратори, мультиплексори, регістри 
та лічильники, схеми пам’яті. Принципи структурного та функціонального моделю-
вання мовою VHDL. Об’єкти проектування та архітектура у VHDL.  
 
Розділ ІІ  "Схемотехніка електронних апаратів" 

Основні характеристики операційних підсилювачів. Основні схеми включення 
ОП. Внутрішня схемотехніка, схема заміщення, корекція частотної характеристики, 
параметри і поліпшення параметрів ОП. Лінійні аналогові обчислювальні схеми, ке-
ровані джерела напруги і струму, активні фільтри, вимірювальні, широкосмугові, 
ізолюючі підсилювачі, вимірювальні схеми, схеми нелінійного перетворення, гене-
ратори сигналів на ОП. Лінійні інтегральні стабілізатори напруги. Аналогові компа-
ратори і таймери. Інтегральні лінійні стабілізатори напруги (основні параметри та 
типові схеми включенні). Імпульсні стабілізатори напруги. Аналогові комутатори. 
Аналого-цифрові перетворювачі. Цифро-аналогові перетворювачі. 

Характеристики цифрових елементів, типи вихідних каскадів. Комбінаційні 
схеми. Схемотехніка шифраторів і дешифраторів. Мультиплексори. Компаратори, 
суматори, арифметико-логічні пристрої, матричні помножувачі. Послідовні схеми, 
тригерні схеми. Основи проектування автоматів з пам’яттю. Регістри та регістрові 
файли. Схемотехніка лічильників. Характеристики та структура систем пам’яті. 
Програмовані логічні матриці. Складні програмовані логічні схеми, вентильні мат-
риці, системи на кристалі. Принципи проектування на програмованих логічних схе-
мах. Пристрої індикації та вводу інформації. Цифрові пристрої для вимірювання ін-
тервалів часу, частоти, напруги. Пристрої керування частотою, тривалістю, напру-
гою, силою струму, температурою та ін. Цифрові автоматичні пристрої. 

 
Розділ ІІІ  "Основи проект ування елект ронної апарат ури" 

Етапи розробки електронної апаратури (ЕА). Класифікаційні ознаки радіоеле-
ктронної апаратури. Типові конструкції та вимоги до конструкції ЕА. Захист конс-
трукції від механічних, температурних впливів, вологості, пилу, герметизація. Елек-
тричні з’єднання в ЕА. Особливості конструювання та виготовлення друкованих 
плат. Електромагнітна сумісність ЕА. Принципи екранування постійного магнітного 
та високочастотного поля. Захисне заземлення. Захист контактів. Індуктивні наван-
таження у колах комутації  

Принципи перетворення фізичних величин та біофізичних сигналів. Джерела 
та приймачі оптичного випромінювання. Біомедичні перетворювачі. Пристрої вимі-
рювання основних фізіологічних показників. Прилади для інтроскопії. Фізичні ос-
нови радіологічних приладів.  

Комп’ютерне моделювання електричних схем та конструкцій. Моделювання 
режимів роботи електронних пристроїв, заданих за допомогою принципових і функ-
ціональних схем. 3D CAD. Системи автоматизованого проектування PCAD, 
MicroCap. Автоматизоване проектування друкованих плат: етапи проектування фу-
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нкціонального вузла, бібліотеки схемотехнічних та конструкторських моделей ра-
діокомпонентів, основні параметри розміщення компонентів, основні параметри 
трасуван-ня з’єднань. Класифікація та методи конструювання радіоелектронної апа-
ратури різного застосування.  
 
Розділ ІV "Мікропроцесори в елект ронних апарат ах" 

Особливості процесу проектування мікропроцесорних засобів. Архітектури 
мікропроцесорів різних типів. Системи команд та методи адресації. Системи 
пам’яті. Інтерфейсні схеми. Структура мікроЕОМ і мікроконтролерів. Сімейства мі-
кроконтролерів. Типова апаратна частина мікроконтролерних модулів. Порти, тай-
мери, EEPROM, аналого-цифрові перетворювачі та їх програмування. Стандартні 
інтерфейси обміну даними. Узгодження рівнів дискретних входів-виходів. Розши-
рення функціональних можливостей мікропроцесора. Принципи та засоби відладки. 
Структура і засоби розробки програмного забезпечення. Особливості операційних 
систем реального часу. Схеми індикації і ручного введення даних. Динамічна інди-
кація. Нормування і перетворення аналогових сигналів для мікропроцесора. Перет-
ворення не електричних сигналів для мікроконтролера. Підключення зовнішніх 
АЦП та ЦАП. Вимірювачі частоти, часових інтервалів на ґрунті мікроконтролерів. 
мікропроцесорне керування виконуючими пристроями. Цифрові фільтри на мікроп-
роцесорах. 
Розділ V "Інформаційні технології Інтернету" 

Основні класи та характеристики мереж. 7-рівнева модель мереж. Основні 
протоколи Інтернету. Команди Інтернету. Система Інтернету web. Гипертекст в Ін-
тернеті, мова HTML. Метатеги HTML. Фрейми та  форми  HTML. Елементи CSS. 
Елементи  SSI. Основи  мови РНР, типи даних. Оператори мови РНР. Функції PHP. 
Типові конструкції мови РНР роботи з базою даних. 
 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
Екзаменаційні білети вступних фахових випробувань містять тестові за-

вдання з вибором однієї правильної відповіді та завдання на встановлення відпо-
відності.   

Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюється в 2 бали за пра-
вильну відповідь або 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано бі-
льше однієї відповіді, або відповіді не надано. 

Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») оцінюється в 0, 1, 
2, 3 або 4 бали: 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність («логічну па-
ру») або 0 балів, якщо не вказано жодної правильної відповідності або відповіді на 
завдання не надано. 

Екзаменаційні білети вступних фахових випробувань складаються з 40 тес-
тових завдань, зокрема 30 завдань з вибором однієї правильної відповіді та 10 за-
вдань на встановлення відповідності,– у такій відповідності до розділів програми:  

 
розділ 

програми 
кількість завдань з вибором 
однієї правильної відповіді 

кількість 
балів 

кількість завдань на встано-
влення відповідності 

кількість 
балів 

розділ 1 4 по 2 бали 8 4 по 4 бали 16 
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розділ 2 8 по 2 бали 16 2 по 4 бали 8 
розділ 3 8 по 2 бали 16 1 по 4 бали 4 
розділ 4 6 по 2 бали 12 3 по 4 бали 12 
розділ 5 4 по 2 бали 8 – 0 
разом 30 60 10 40 

 
Формою звітності студента з тестових завдань є окремо роздрукований на 

папері текст, на якому у таблиці бланка відповідей для кожного завдання з вибо-
ром однієї правильної відповіді зроблені позначки проти одного з чотирьох запро-
понованих варіантів відповіді, а для кожного завдання на встановлення відповід-
ності наведені «логічні пари» з цифр та букв на перетинах рядків та колонок. 
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 Зав.кафедри експериментальної 
фізики та фізики металів             

   В.Ф.Башев 
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