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ВСТУП 

 

Основними  цілями  Програми  є  надання  вичерпної  інформації  про  

склад, структуру комплексного фахового випробування для вступу на 

освітньо-професійну програму  підготовки  магістра/спеціаліста  по  

спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка (спеціалізація: 

Радіозв’язок і оброблення сигналів), критерії  оцінювання результатів 

випробування. 

До  складу  Програми  входять  такі  дисципліни: Цифрове 

оброблення сигналів, Цифрові пристрої, Аналогові електронні 

пристрої, Радіоприймальні пристрої. 

Комплексне  фахове  випробування  проводиться  у  вигляді  

екзамену.  Загальна кількість екзаменаційних білетів  30. Кожний білет 

складається з чотирьох теоретичних та практичних питань, які стосуються 

різних дисциплін.  Завдання не є різноваговими і оцінюються однаково. 

Час, відведений на виконання всіх завдань – 2 години. Вступникам 

дозволено приносити на випробування тільки письмове приладдя. Особисті  

речі  (сумки,  портфелі,  книги,  зошити,  електронні  довідники  і  

словники, будь-які  технічні  засоби,  папір  тощо)  до  аудиторії,  де  

проводяться  випробування, заносити не дозволяється. 

Вступник отримує тільки один екзаменаційний білет. Заміна 

екзаменаційного білета не дозволяється. Умови завдань вступник може 

уточнювати у відповідальних осіб. 

За  користування  під  час  випробування  сторонніми  джерелами  

інформації, включаючи  підказування,  вступника  усувають  з  

випробування.  Апеляції  з  питань вилучення з випробування не 

розглядаються. 

Заборонено  робити  у  вкладниках  робіт  помітки,  що  можуть  

розкрити авторство роботи (автор роботи вказується тільки у встановлених 

формою бланків місцях). 

Після  закінчення  написання  роботи,  абітурієнт  повинен  скласти  її  

в установленому  порядку  й  особисто  здати  свою  роботу  відповідальній  

особі,  при цьому поставивши підпис у відомості одержання-повернення 

письмової роботи. 

Вступники,  які  не  з'явились  на  випробування  без  поважних  

причин  у визначений  за  розкладом  час,  до  участі  у  подальших  

випробуваннях  і  конкурсі  не допускаються.  За  наявності  поважних  

причин,  які  підтверджені  документально, вступники  можуть  допускатися  

до  складання  пропущених  вступних  випробувань  з  дозволу голови  

атестаційної  комісії  факультету/інституту  в  межах  встановлених  строків  

і розкладу проведення випробувань.  

Перескладання  вступних  випробувань  з  метою  підвищення  оцінки  

не дозволяється.  



Вступники,  знання  яких  було  оцінено  нижче  ніж  визначена  

Приймальною комісією та Правилами прийому кількість балів, потрібна для 

допуску для участі у конкурсі або зарахуванні на навчання поза конкурсом, 

до подальших випробувань та участі в конкурсі не допускаються.  

Заяви  щодо  апеляцій  на  результати  вступних  випробувань  

приймаються  та розглядаються згідно з "Положенням про порядок подання 

і розгляду апеляцій для вступників до НТУУ "КПІ".  

Під  час  випробувань  вступники  зобов'язані  підтримувати  тишу  та  

порядок  в аудиторії.  Протягом  випробування  (у  разі  гострої  

необхідності,  за  рішенням чергового  лікаря)  відповідальна  особа  може  

випускати  вступників  по  одному  на декілька  хвилин;  при  цьому  

вступник  здає  відповідальній  особі  свою  роботу,  де робиться  

відповідний  запис  на  титульній  сторінці.  При  поверненні  вступника  до 

аудиторії йому повертається його робота з позначкою про час виходу та 

повернення. 

 



ОСНОВНИЙ ВИКЛАД 

 

Цифрове оброблення сигналів 

 

Перетворення Фур’є (дискретне в часі перетворення Фур’є). Зворотне 

перетворення Фур’є. Спектр дискретного сигналу. Властивості спектрів 

дискретних сигналів.  

Z - перетворення. Область збігання  Z –перетворення. Властивості Z - 

перетворення. Зворотне Z - перетворення, способи розрахунку. 

Дискретне перетворення Фур’є. Властивості ДПФ. Алгоритм швидкого 

перетворення Фур’є. Алгоритми швидкого перетворення Фур’є. Подання 

ДПФ як дискретної фільтрації. Алгоритм Герцеля. 

Дискретна фільтрація за допомогою ДПФ. Блочна (секціонована) 

згортка (overlap-add, overlap-save). Циклічна (періодична) згортка. 

Розтікання спектру. Перетворення Фур’є із використанням вікон. 

Спектрограма. 

Лінійні дискретні системи(ЛДС). Опис ЛДС в часовій області. Лінійна 

згортка. Різницеве рівняння. Рекурсивні та не рекурсивні ЛДС. Системи із 

скінченною та нескінченною ІХ. 

Опис ЛДС в Z -області. Передавальна функція (ПФ). ПФ рекурсивних 

та нерекурсивних ЛДС. Оцінка стійкості ЛДС в Z -області. 

Опис ЛДС в частотній області. Комплексна частотна характеристика. 

Властивості КЧХ. 

Структурні схеми ЛДС. Структура рекурсивних ЛДС. Пряма структура. 

Канонічна пряма структура. Каскадна структура. Паралельна структура.  

Структури нерекурсивних ЛДС. Пряма структура. Каскадна структура. 

Цифрові НІХ-фільтри. Методи розрахунку НІХ-фільтрів. Методи, 

основані на використанні аналогових фільтрів-прототипів (метод 

інваріантного перетворення ІХ та метод білінійного перетворення). 

Розрахунок коефіцієнтів фільтра шляхом розміщення нулів та полюсів. 

Розрахунок коефіцієнтів фільтра за допомогою узгодженого Z -

перетворення. 

Цифрові СІХ-фільтри. Методи розрахунку СІХ-фільтрів. Метод 

зважування ІХ (згладжуючих вікон). Віконні функції. Метод частотної 

вибірки. Нерекурсивна та рекурсивна реалізація СІХ-фільтра. 

СІХ системи з лінійною фазовою характеристикою. Структура СІХ 

систем з лінійною фазовою характеристикою. Всепропускаючі фільтри. 

Узгоджений цифровий фільтр. Кореляція та корелятор. 

Оброблення сигналів на кількох швидкостях. Зменшення частоти 

дискретизації (децимація з цілим кроком). Збільшення частоти 

дискретизації (інтерполяція з цілим кроком). Перетворення частоти 

дискретизації із не цілим кроком (передискретизація). Багатокаскадне 

перетворення частоти дискретизації. Вимоги до фільтрів інтерполятора та 



дециматора. Перетворення частоти дискретизації із використанням 

багатофазної структури (поліфазна структура). 

 

Цифрові пристрої 

 

Поняття логічної функції (ЛФ). Способи задання ЛФ. Правила 

складання структурних формул ЛФ. Основні закони алгебри логіки. 

Перетворення і мінімізація ЛФ. 

Автоматизація процесу мінімізації ЛФ за допомогою карт Карно.  

Повністю та частково визначені ЛФ. Система кодування потенціалів. 

Використання алгебри логіки для синтезу комбінаційних цифрових 

пристроїв. 

Приклади синтезу комбінаційних логічних схем в різних логічних 

базисах. Використання мулитиплексорів при синтезі логічних схем.  

Універсальні логічні елементи (постійні запам”ятовуючі пристрої, 

програмовані логічні матриці) та їх використання для синтезу логічних 

схем.  

Типові комбінаційні вузли: напівсуматори, суматори, дешифратори, 

шифратори, перетворювачі кодів, шинні формувачі. Синтез схеми 

комбінаційного пристрою на мультиплексові згідно індивідуального 

варіанту завдання. 

RS – тригери, Т- тригери, D - тригери, JK- тригери. Таблиці сигналів 

перемикання тригерів. 

Використання карт Карно (діаграм Вейча) для мінімізації структурних 

формул. 

Синтез синхронних і асинхронних послідовнісних пристроїв 

(цифрових автоматів). Направлені графи цифрових автоматів Мура і Мілі. 

Приклади синтезу цифрових автоматів. 

Схеми типових цифрових автоматів: лічильники (синхронні і 

асинхронні, двійкові і з довільним модулем лічби), регістри (паралельні, 

послідовні, універсальні), розподільники імпульсів. Синтез лічильників із 

довільним модулем лічби. 

Типовий арифметико-логічний пристрій (АЛП). Розширення 

розрядності АЛП. 

Способи виконання операції множення. Класифікація і схеми 

перемножувачів (багатотактові, табличні, матричні). Схеми суматорів 

(послідовні, паралельні, накопичуючі, з паралельним переносом). 

ЦАП на основі матриці зважених опорів і матриці R-2R. Параметри і 

структура АЦП (послідовного приближення, двійково зважені, паралельні, 

комбіновані). Дельта-сигма АЦП. 

Приклади синтезу цифрових пристроїв: перетворювача двійково-

десяткового коду в двійковий і перетворювача десяткового коду в 

двійково-десятковий для довільного числа розрядів. Синтез автоматів Міля 

і Мура. 



Принципи синтезу ЦП на програмованих логічних інтегральних схемах 

(ПЛІС). Опис найпростіших цифрових пристроїв (шифраторів, 

дешифраторів, мультиплексорів, демультиплексорів, перетворювачів коду, 

лічильників, регістрів, автоматів Мілі і Мура) на мові опису для реалізації їх 

на ПЛІС. 

 

Аналогові електронні пристрої. 

 

Типи підсилювачів, їх основні параметри і характеристики. 

Поняття зворотного зв'язку. Види зворотних зв'язків, їх вплив на 

параметри підсилювача. 

Критерії стійкості підсилювачів зі зворотними зв'язками. 

Операційний підсилювач. Параметри ідеального операційного 

підсилювача. 

Схеми ввімкнення операційних підсилювачів. Вивід формул для 

коефіцієнтів підсилення в припущенні ідеальності операційного 

підсилювача. 

Каскад зі спільним емітером. Коефіцієнти підсилення за струмом і 

напругою, вхідний та вихідний опори. 

Каскад зі спільною базою. Коефіцієнти підсилення за струмом і 

напругою, вхідний та вихідний опори. 

Каскад зі спільним колектором. Коефіцієнти підсилення за струмом і 

напругою, вхідний та вихідний опори. 

Способи забезпечення зміщення в транзисторному каскаді. 

Способи корекції амплітудно-частотної характеристики в 

широкосмуговому каскаді. 

Вибірні підсилювачі. Основні параметри і характеристики. 

Детектори амплітудно-модульованих коливань. 

 

 

Радіоприймальні пристрої. 

 

Класифікація РПП, особливості РПП різного призначення. Узагальнена 

структурна схема РПП, призначення й характеристика функціональних 

вузлів. 

Вибір ПЧ у супергетеродинних РПП. Вплив  значення ПЧ на 

параметри РПП. Утворення й види побічних каналів приймання в 

супергетеродинних РПП. 

Утворення й види побічних каналів приймання. 

Структурні схеми РПП багатоканальних повідомлень із частотним 

розділенням каналів. 

Основні параметри РПП: чутливість, види чутливості; вибірковість і її 

види; динамічний діапазон, інші параметри РПП. Шумові параметри РПП. 

Коефіцієнт шуму РПП. Способи зменшення шумів. 



Види побічних каналів приймання в супергетеродинних РПП, способи 

боротьби з побічними каналами приймання. Вибірковість РПП, види, 

параметри вибірковості. Вимірювання вибірковості  

РПП при наявності АРП. Багатосигнальна вибірковість, параметри, що 

її характеризують. Забезпечення багатосигнальної вибірковості. 

Підсилювачі сигнальної частоти (ПСЧ). Параметри. Нелінійні явища в 

ПСЧ. Стійкість селективних підсилювачів. Коефіцієнт стійкості, коефіцієнт 

стійкого підсилення. 

Перетворювачі частоти. Основні параметри і вимоги. Спряження 

контурів преселектора і гетеродина. Види, схемотехніка. 

Способи демодуляції й види демодуляторів. Основні параметри. 

Амплітудні детектори, види АД і їхні характеристики. Основні параметри. 

Сильносигнальний та слабосигнальний режими роботи АД. Схемотехніка 

діодних  амплітудних детекторів. Нелінійні спотворення в амплітудних 

детекторах. Транзисторні амплітудні детектори. 

 

 



ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Критерії оцінювання комплексного фахового випробування 

 

Критерії оцінювання відповіді студента враховують повноту та 

правильність відповіді, а також здатність студента узагальнювати отримані 

знання, застосовувати загальні та специфічні наукові методи, принципи та 

закони на конкретних прикладах; аналізувати, інтерпретувати та 

оцінювати факти, події, процеси суспільного життя, чітко, послідовно та 

обґрунтовано аргументувати власну відповідь. 

Оцінка комплексного фахового випробування складається з балів, які 

отримуються за відповідей на чотири питання в екзаменаційному білеті: 

1. відповідь на перше запитання екзаменаційного білету,  

максимальний бал - 25; 

2. відповідь на друге запитання екзаменаційного білету, 

максимальний бал - 25; 

3. відповідь на третє запитання екзаменаційного білету, 

максимальний бал - 25; 

4. відповідь на четверте запитання екзаменаційного білету, 

максимальний бал – 25. 

 

Максимальна кількість балів за всі запитання екзаменаційного білету 

дорівнює: 

25 балів × 4 = 100 балів. 

 

За кожне питання екзаменаційного білета можна отримати: 

21 - 25 балів – Повна відповідь (не менше 95% відсотків потрібної 

інформації). Наведені без помилок всі необхідні формули, закони, теореми, 

визначення. Відповідь має логічну та структурну завершеність, обрано 

раціональний підхід до розв’язку задачі, наведено приклади, відсутні 

граматичні помилки, коректно вжиті терміни, розкрито основні поняття, 

наведено всі розмірності фізичних величин, приведено правильний 

узагальнюючий висновок. 

16 - 20 балів – Достатньо повна відповідь (не менше 75% потрібної 

інформації). Відповідь може містити 1 – 2 неточності. Наведені  всі 

необхідні формули, закони, теореми, визначення. Відповідь має логічну 

структуру, обрано правильний підхід до розв’язку задачі, наведено 

приклади, коректно вжиті терміни, розкрито основні поняття, наведено всі 

розмірності фізичних величин, приведено правильний узагальнюючий 

висновок. 

10 - 15 балів – Неповна відповідь (але не менше 60% потрібної 

інформації) з незначними неточностями та помилками у формулюванні. 

Відповідь не має логічної завершеності, обрано нераціональний підхід до 

розв’язку задачі, відсутні приклади, наявні граматичні помилки, коректно 



вживані терміни, але не всі основні поняття розкрито, наведено всі 

розмірності фізичних величин, не приведено правильний узагальнюючий 

висновок. 

Менше 10 балів – Незадовільна відповідь (менше 60% потрібної 

інформації). Основні формули, закони, теореми та визначення не наведені, 

або наведені із помилками. Відповідь не має логічної завершеності, обрано 

нераціональний підхід до розв’язку задачі, відсутні приклади, наявні 

граматичні помилки, не коректно вживані терміни, не всі основні поняття 

розкрито, не наведено всі розмірності фізичних величин, не приведено 

правильний узагальнюючий висновок. 

Чисельний еквівалент оцінки з фахового випробування з урахуванням 

відповідей на три питання білета наведені в таблиці: 

 

Значення 

сумарного балу 
Оцінка 

Чисельний еквівалент оцінки з 
комплексного фахового 

випробування 

95-100 A 5 

85-94 B 4,5 

75-84 C 4 

65-74 D 3,5 

60-64 E 3 

60 і менше F 0 

 

Оцінка F означає, що вступне випробування не складено. 

Абітурієнти які користувалися на екзамені недозволеними 

допоміжними матеріалами, пристроями, або працювали не самостійно 

видаляються із екзамену і отримують оцінку F. 



ПРИКЛАД ТИПОВОГО ЗАВДАННЯ КОМПЛЕКСНОГО ФАХОВОГО 

ВИПРОБУВАННЯ 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТЕХНІЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ  УКРАЇНИ 

“КИЇВСЬКИЙ  ПОЛІТЕХНІЧНИЙ  ІНСТИТУТ” 

 

 

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 55 

з комплексного фахового випробування  

Спеціальність: 172 Телекомунікації та радіотехніка 

 

 

 

Затверджено на засіданні Вченої ради радіотехнічного факультету (протокол № 

02/2014 від 03 лютого 2016 р.). 

 

1. 
Вибір значень ПЧ. Вплив значення ПЧ на параметри РПП. РПП з багатократним 

перетворенням частоти, характеристика, структурні схеми. 

2. 
Універсальні логічні елементи (постійні запам’ятовуючі пристрої, програмовані 

логічні матриці) та їх використання для синтезу логічних схем. 

3. Дискретне перетворення Фур’є. Властивості ДПФ. 

4. 
Каскад зі спільним емітером. Коефіцієнти підсилення за струмом і напругою, вхідний 

та вихідний опори. 

 

 

 

 

 

Голова атестаційної комісії       Р.В. Антипенко 
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