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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 освітніх 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 шляхом вирішення 
завдань. 

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

за освітньою програмою підготовки фахівців 
освітнього ступеня «Магістр» 

 
Назва дисципліни «Поля і хвилі в системах ТЗІ» 

1. Основні характеристики вільного звукового поля. Класифікація та короткий опис 
кожної характеристики. 

2. Лінійні характеристики звукового поля (короткий опис кожної характеристики, 
одиниці виміру, співвідношення між різними лінійними характеристиками). 

3. Лінійні характеристики вільного звукового поля для плоскої та сферичної хвиль. 
Залежність звукового тиску від відстані до джерела звуку для плоскої та сферичної хвиль. 

4. Суть понять «звуковий тиск» та «швидкість коливань». Вираз, що описує зв’язок 
звукового тиску та коливальної швидкості. 

5. Енергетичні характеристики звукового поля (короткий опис кожної 
характеристики, одиниці виміру, співвідношення між різними енергетичними та лінійними 
характеристиками). 

6. Суть понять «інтенсивність звуку» та «щільність енергії». Співвідношення між 
ними. Залежність інтенсивності звуку від відстані до джерела звуку для плоскої та сферичної 
хвилі.  

7. Характеристики звукового поля для звукових хвиль різного виду (плоских, 
сферичних та циліндричних). Залежність звукового тиску та інтенсивності звуку від відстані 
до джерела звуку для плоскої, сферичної та циліндричної хвиль. 

8. Основні рівняння акустики (руху, стану, хвильове) (аналітичні вирази, розв’язки). 
9. Вираз, що описує зв’язок звукового тиску та коливальної швидкості. Виведення 

рівняння. 
10. Рівняння руху. Принципи, на яких базується виведення рівняння. Виведення 

рівняння. 
11. Рівняння стану. Принципи, на яких базується виведення рівняння. Виведення 

рівняння. 
12. Хвильове рівняння (загальний аналітичний вираз, аналітичний вираз для плоскої 

та сферичної хвиль). 
13. Припущення, що приймаються при виведенні основних рівнянь акустики (руху, 

стану, хвильового). 
14. Основні параметри, що характеризують звукове поле в приміщенні (перелічити та 

охарактеризувати кожний з параметрів). 
15. Різні теорії розповсюдження звуку в приміщенні (статистична, геометрична, 

хвильова). Основні положення. 
16. Особливості аналізу звукового поля в приміщенні при використанні різних теорій. 
17. Статистична теорія розповсюдження звуку в приміщенні. Основні параметри. 
18. Аналіз процесів, що відбуваються в приміщенні на основі статистичної теорії. 

Коефіцієнти поглинання, відбивання та проходження.  
19. Процеси наростання та спадання щільності звукової енергії в приміщенні при 

вмиканні та вимиканні джерела звуку.   
20. Поняття «дифузійне звукове поле», «реверберація», „стандартний час 

реверберації”, „акустичне відношення”. 
21. Параметри, що характеризують звукоізоляцію приміщень. Власна звукоізоляція 

перегородок. 
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22. Власна звукоізоляція (визначення поняття, розрахунок власної звукоізоляції на 
межі розділу двох середовищ). 

23. Звукоізоляція одношарової перегородки при нормальному падінні плоских 
звукових хвиль на перегородку. 

24. Звукоізоляція двошарової перегородки при нормальному падінні плоских звукових 
хвиль на перегородку. 

25. Порівняльний аналіз ефективності ізоляції звуку одно- та двошаровими 
перегородками при нормальному падінні на них плоских звукових хвиль. 

26. Звукоізоляція одношарової перегородки в дифузному звуковому полі.  
27. Фактори, що знижують звукоізоляцію приміщень (перегородка як джерело звуку, 

вплив отворів, інші фактори). Ступінь зменшення звукоізоляції перегородок при дії різних 
факторів. 

28. Звукоізоляція перегородок при наявності в них акустичних отворів. 
29. Звукоізоляція перегородок при наявності в них тріщин та щілин різних розмірів. 
30. Способи підвищення звукоізоляції перегородок, в тому числі, при наявності в них 

акустичних отворів. Ефективність різних способів підвищення звукоізоляції. 
31. Які поля називаються скалярними, а які – векторними? Що таке силова лінія і 

еквіпотенційна поверхня? 
32. Який причинно-слідчий зв’язок між напруженістю електричного поля і 

механічною силою взаємодії двох зарядів? 
33. Як формулюються пряма й зворотна задачі електростатики та магнітостатики? 
34. Сформулюйте і запишіть рівності Гаусса-Остроградського в інтегральній і 

диференціальній формах. 
35. Сформулюйте і запишіть граничні умови електростатики та магнітостатики. Як 

змінюються граничні умови, якщо одне із середовищ – 
ідеальний провідник? 

36. Яким чином пов’язані характеристики електричного поля із законом Кулона? 
37. Навіщо потрібні рівняння Гаусса-Остроградського? 
38. Наведіть співвідношення для визначення характеристик електростатичного та 

магнітостатичного полів за відомими параметрами джерел. 
39. Прокоментуйте фізичне трактування рівняння Пуассона-Лапласа. 
40. Поясніть явище зміни напрямів силових ліній електричного та магнітного полів 

поблизу поверхні ідеального провідника. 
41. Навіщо потрібно розглядати граничні умови для складових векторів поля? 
42. Енергія електростатичного та магнітостатичного полів. 
43. Прокоментуйте закон Біо-Савара. 
44. Навіщо потрібен закон повного струму? 
45. Прокоментуйте теорему Стокса. 
46. Що є джерелом вихора змінного в часі магнітного поля? 
47. Однорідні плоскі хвилі. Коли вони вважаються плоскими, а коли однорідними? 
48. Що є розв’язком хвилевого рівняння для вектора E  та H ? 
49. Класифікація електромагнітних хвиль. 
50. Назвіть умови найкращого проходження електромагнітної хвилі. 
51. На що витрачається енергія джерела електромагнітної хвилі? 
52. Хвильові рівняння для однорідних плоских хвиль. 
53. На чому ґрунтується теорія змінних електромагнітних полів? 
54. Чим відрізняються електростатичні поля від електродинамічних? 
55. Які види поляризації електромагнітних хвиль існують і які в них особливості? 



 Система менеджменту якості 
ПРОГРАМА додаткового вступного 

випробування за освітньою програмою 
підготовки фахівців освітнього ступеня 

«Магістр» 

Шифр 
документа 

СМЯ НАУ  
П 14.01.04-01-2017 

Стор. 5 із 11 

 

56. До чого призводить швидкість зміни заряду в певній точці простору? 
57. Прокоментуйте фізичне трактування закону збереження електричного заряду. 
58. Особливості поширення однорідних плоских хвиль в напівпровідникових 

середовищах. 
59. Рівняння Максвела. Навіщо вони потрібні? 
60. Особливості поширення однорідних плоских хвиль в діелектричних середовищах. 

 
Назва дисципліни «Засоби передавання інформації в СТЗІ» 

1. Класифікація  РПДУ. 
2 Властивості амплітудної модуляції сигналів. 
3. Функціональна схема РПДУ. 
4. Основні технічні характеристики  РПДУ. 
5. Підсилювачі потужності  РПДУ. 
6. Основні методи модуляції. 
7. Функциональна  схема активного елемента.  
8. Технічні  показники РПДУ. 
9. Функциональна  схема АЕ. 
10. Електронний ККД передавального пристрою. 
11. Основні методи множення частоти. 
12. Метод однополосної амплітудної модуляції. 
13. Основні методи підвищення ККД УП. 
14. Типові режими функціювання  АЕ. 
15. Критерії вибору  АЕ для РПДУ. 
16. Частотний  модулятор. 
17. Статичні характеристики АЕ.. 
18. Функціональна схема збуджувача частоти. 
19. Основні режими функціювання АЕ  в  ПП. 
20. Умови балансу амплітуд і балансу фаз. 
21. Основні режими функціювання АЕ  в  ПП. 
22. Генератори з зовнішнім збудженням. 
23. Кола  живлення та узгодження  в  РПД. 
24. Метод непрямого синтезу частот. 
25. Функціональна  схема ПП. 
26. Транзисторні помножувачі частоти. 
27. Статичні характеристики АЕ. 
28. Імпульсна модуляція. 
29. Статичні характеристики  УМ 
30. Ключовий режим функціювання АЕ. 

 
Назва дисципліни «Засоби приймання та обробки інформації в СТЗІ» 

1. Два радіоприймача мають смуги пропускання на рівнях 0,707 і 0,01 відповідно: перший 6 
і 4 кГц, другий 7 і 70 кГц. Обчисліть коефіцієнт прямокутності кожного радіоприймача на рівні 
0,01.  

2. Коефіцієнт гармонік дорівнює 5%, амплітуда першої гармоніки 10 В, третьої 100 мВ; 
вищі гармоніки мізерно малі. Визначте амплітуду другої гармоніки вихідного напруги 
радіоприймача.  

3. Знайдіть діючі висоти штирьової і рамкової антен при довжині хвилі рівною 2,5, 10 і 100 
м. Геометрична висота штирьової антени - 1 м. Рамкова антена має один виток діаметром 1 м.  
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4. Накресліть принципову і еквівалентну схеми паралельного (послідовного) коливального 
контуру, а також еквівалентну схему коливального контуру при резонансі.  

5. Намалюйте принципову і еквівалентну схеми паралельного (послідовного) коливального 
контуру з неповним підключенням до нього навантаження, а також еквівалентну схему 
коливального контуру при резонансі.  

6. Поясніть поняття «абсолютна», «відносна» і «узагальнена» розстройки коливального 
контуру. Як залежать ці параметри від елементів контуру? Відповіді проілюструйте схемами.  

7. Дайте визначення поняттям «резонансний опір», «добротність», «еквівалентне 
загасання» і «характеристичний опір» коливального контуру. Якими елементами контуру вони 
визначаються? Відповіді проілюструйте схемами.  

8. Що являє собою АЧХ паралельного (послідовного) коливального контуру? Намалюйте 
АЧХ контурів з різною добротністю на одній схемі.  

9. Які параметри контуру зміняться при підключенні паралельно йому конденсатора? 
Відповідь проілюструйте схемою.  

10. Чим визначаються резонансна частота і смуга пропускання коливального контуру? 
Відповідь проілюструйте схемою.  

11. Як зміниться АЧХ паралельного коливального контуру при підключенні паралельно 
йому резистора? Наведіть приклад схеми контуру з шунтувальним резистором.  

12. Який каскад ПРЧ, з трансформаторних або автотрансформаторного включенням 
контуру, забезпечить при інших рівних умовах кращу рівномірність коефіцієнта посилення в 
межах діапазону?  

13. За рахунок чого можна отримати більшу рівномірність резонансного коефіцієнта 
посилення К0. Чи завжди можливо застосувати автотрансформаторного схему включення 
контуру?  

14. Намалюйте схему резонансного підсилювача на ПТ  
15. Намалюйте схему резонансного підсилювача на БТ з частковим включенням контуру.  
16. Намалюйте узагальнену еквівалентну схему резонансного підсилювача і визначте 

коефіцієнт підсилення.  
17. За яких умов досягається максимум коефіцієнта посилення в резонансному 

підсилювачі?  
18. Як впливає зворотний зв'язок на властивості резонансних підсилювачів?  
19. Як залежить резонансний коефіцієнт підсилення від частоти в різних схемах 

резонансних підсилювачів (з автотрансформаторним зв'язком, з трансформаторним)?  
20. Чи можна в схему перетворювача частоти замість резонансних контурів, налаштованих 

на частоту Fпр, включити резистор з опором, який дорівнює резонансній опору контуру? 
Відповідь аргументуйте.  

21. Чи правильно твердження, що перетворювач частоти супергетеродинного 
радіоприймача завжди перетворює високу частоту прийнятого сигналу в нижчу проміжну 
частоту?  

22. Визначте крайні частоти смуги пропускання ППЧ при проміжній частоті fnp = 465 кГц 
та смузі пропускання ППЧ = 10 кГц.  

23. Чому ФЗС включають в вихідний ланцюг перетворювача частоти РПрП, а не в наступні 
каскади ППЧ?  

24. Яку смугу пропускання на рівні 0,707 зможе забезпечити каскад ППЧ при використанні 
ФЗС, якщо індуктивні котушки мають добротність QL = 100?  

25. Запишіть вирази для вхідної і вихідної напруги АТ. Уявіть частотні складові спектра 
вхідного і вихідного процесів. Накресліть тимчасові діаграми напруг на вході і виході детектора і 
порівняйте їх.  
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26. З'ясуйте, за яких умов можна вважати режим роботи діодного АД лінійним? Як при 
цьому співвідносяться постійна напруга на навантаженні з амплітудою вхідного сигналу?  

27. Розглянете принципову схему й поясніть особливості балансового діодного ФД.  
28. Намалюйте схему приймач прямого підсилення.  
29. Приведіть принципові схеми й поясніть принцип роботи ЧД iз перетворенням 

відхилення частоти в зміну амплітуди.  
30. Які принципова схема й принцип дії ЧД iз одиночним контуром, що перетворять зміну 

частоти в зміну фазового зрушення? 
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Додаткове вступне випробування 
                                                                    

 
 

Білет № 1  
 
 
 

1. Назвіть умови найкращого проходження електромагнітної хвилі. 
2. Частотний  модулятор. 
3. Поясніть поняття «абсолютна», «відносна» і «узагальнена» розстройки коливального 

контуру. Як залежать ці параметри від елементів контуру? Відповіді проілюструйте схемами.  
 
 
 
 
 
Затверджено на засіданні кафедри засобів захисту інформації. 

 
 

Протокол № 9 від «03» квітня 2017 р. 
 
Завідувач  кафедри ________________     Козловський В.В. 
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Рейтингові оцінки за виконання окремих завдань додаткових вступних випробувань 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Значення рейтингових оцінок в балах за виконання завдань 

вступних випробувань та їх критерії* 

Оцінка 

в балах за виконання окремих завдань 

Критерій 

оцінки 

18–20 27–30 36–40 Відмінне виконання лише з 
незначною кількістю помилок 

17 25–26 33–35 Виконання вище середнього рівня 
з кількома помилками 

15–16 23–24 30–32 У загальному вірне виконання з 
певною кількістю суттєвих 

помилок 

14 20– 22 27–29 

 

Непогане виконання, але зі 
значною кількістю недоліків 

12–13 18–19 24–26 Виконання задовольняє 
мінімальним критеріям 

менше 12 менше 18 менше 24 Виконання не задовольняє 
мінімальним критеріям 

Увага! Оцінки менше, ніж 12, 18 або 24 бали не враховується при визначення  
рейтингу 

* Значення оцінок у балах та їх критерії відповідають вимогам  шкали  ECTS   

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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Відповідність рейтингових оцінок 

у балах оцінкам за національною шкалою та шкалою ECTS 
 

Оцінка  
в балах 

 

Оцінка 
за національною 

шкалою 

Оцінка 
за шкалою ECTS 

Оцінка Пояснення 

90-100 Відмінно A Відмінно 
(відмінне виконання лише з 

незначною кількістю помилок) 
82 – 89 Добре B Дуже добре  

(вище середнього рівня з кількома 
помилками) 

75 – 81 C Добре 
(в загальному вірне виконання з  

певною кількістю суттєвих 
помилок) 

67 – 74 Задовільно D Задовільно 
(непогано, але зі значною кількістю 

недоліків) 
60 – 66 E Достатньо 

(виконання задовольняє 
мінімальним критеріям) 

35 – 59 Незадовільно 
 
 

FX Незадовільно 
 

1 – 34 F Незадовільно  
 

 

 

 

Голова фахової атестаційної комісії ________________   Козловський В.В.   
       підпис    
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