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Загальні положення 

 

Фахове вступне випробування проводиться приймальною комісією 

Хмельницького національного університету - 172  «Телекомунікації та 

радіотехніка» на базі диплому молодшого  спеціаліста за вище означеною 

спеціальністю.  

Під час виконання завдання перевіряються знання, вміння та навички 

студентів щодо розв’язання певних завдань з дисциплін «Основи теорії кіл», 

«Сигнали та процеси в радіотехніці», «Радіопередавальні пристрої», 

«Радіоприймальні пристрої», «Основи телебачення», які вивчалися абітурієнтами 

за освітньо-професійною програмою “молодший спеціаліст”. 

 

Критерії оцінювання 

 

При тестуванні абітурієнт одержує завдання з 25 тестових питань – 

відповідно на перевірку основних знань і вмінь з дисциплін «Основи теорії кіл», 

«Сигнали та процеси в радіотехніці», «Радіопередавальні пристрої», 

«Радіоприймальні пристрої», «Основи телебачення». 

Оцінюється тестове завдання за 200-бальною шкалою (від 100 до 200 балів), 

причому кожне тестове питання оцінюється рівною кількістю балів. Для 

подальшої участі в конкурсі абітурієнт повинен набрати не менше 124 балів.  

 

Зміст навчального матеріалу 

 

У програмі наведені в довільному порядку можливі теми, за якими 

сформовані тестові питання. 

 

Основи теорії кіл 

 

Визначення та класифікація електричних кіл. Пасивні та активні елементи 

електричних кіл. Постійний струм. Закони: Ома, Кірхгофа, Джоуля - Ленца. 



Еквівалентні перетворення кіл з послідовним, паралельним та змішаним 

з'єднанням елементів при постійних ЕРС. Методи аналізу електричних кіл. Метод 

контурних струмів, метод вузлових напруг. 

Синусоїдальний струм, його характеристики та параметри. Миттєве, діюче 

та середнє значення. Активний опір, котушка індуктивності та конденсатор у 

колах синусоїдального струму. Закони Ома, Кірхгофа у колах синусоїдального 

струму. Потужність у колах синусоїдального струму. Аналіз кіл синусоїдального 

струму. Резонанс у колах синусоїдального струму, умови резонансу. Паралельний 

та послідовний коливальні контури.  

Перехідні процеси у колах 1-го порядку при підключені до постійної ЕРС. 

Електростатика. З'єднання конденсаторів. Енергія конденсатора. 

Закон електромагнітної індукції. Енергія магнітного поля. 

 

 

Сигнали та процеси в радіотехніці 

 

Класифікація сигналів. Визначення сигналу і представлення його 

математичною моделлю. Детерміновані і випадкові сигнали. Динамічне 

представлення сигналу. Спектральний аналіз сигналів. Спектральна діаграма 

періодичного сигналу. Спектральна щільність сигналу, поодинокий імпульс, 

прямокутний відеоімпульс, експоненціальний відеоімпульс, гаусів відеоімпульс. 

Поняття модуляції. Амплітудна, фазова, частотна модуляції. Графічне 

представлення модульованих сигналів. Проходження сигналів через лінійні і 

нелінійні радіотехнічні кола. Апроксимація характеристик сигналів. 

 

 

Радіопередавальні пристрої 

 

Класифікація радіопередавальних пристроїв по призначенню, діапазону 

робочих хвиль, потужності, виду модуляції, особливості експлуатації. 

Класифікація видів модуляції. Основні характеристики модульованих сигналів. 



Радіопередавальні пристрої з амплітудною, однополосною, частотною і фазовою 

модуляціями, структурні схеми і характеристики. 

 

 

Радіоприймальні пристрої 

 

Основні параметри радіоприймальних пристроїв. Чутливість, 

селективність, вірність відтворення повідомлень. 

Призначення, класифікація та основні характеристики вхідних кіл. 

Призначення, класифікація та основні характеристики підсилювачів 

радіочастоти. Призначення, класифікація та основні характеристики 

перетворювачів частоти. Призначення, класифікація та основні характеристики 

автоматичних регуліровок приймальних пристроїв: автоматичне регулювання 

підсилення, частотне регулювання частоти, фазове регулювання частоти. 

 

 

Основи телебачення 

 

Фізичні основи телебачення. Класифікація зображень. Властивості зору та 

їх зв'язок з параметрами зображення.  

Принципи розкладу телевізійних зображень. Число елементів розкладу. 

Частота кадрів. Число градацій. Способи розгортки. Інформаційна оцінка 

зображення. Спектр частот телевізійного сигналу. 

Основні поняття цифрового телебачення. Методи і характеристики 

цифрового кодування телевізійних сигналів. Основні положення стандарту 

ущільнення цифрового сигналу MPEG-2. 
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