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Наведені нижче тести використовуються для проведення при прийомі на 

навчання до Житомирського державного технологічного університету для 

отримання освітньо-кваліфікаційного рівня 8.05090204 „магістр" за 

спеціальністю „Біотехнічні та медичні апарати і системи”  у 2014 р. 

Право участі у фахових атестаційних вступних випробувань мають 

вступники, які тримали освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр" за 

напрямом 6.050902 "Радіоелектронні апарати", за умови подачі відповідних 

документів в приймальну комісію ЖДТУ. Вступні випробування проводяться 

відповідно до графіку, затвердженого головою приймальної комісії ЖДТУ. 

Тривалість проведення тестування – одна астрономічна година. 

На протязі цього часу абітурієнт повинен розв'язати тестове завдання, яке 

містить тести з наступних дисциплін: „Елементна база електронних апаратів”, 

„Вимірювальні перетворювачі та датчики медико-біологічних вимірювань”, 

„Особливості побудови та застосування біотехнічних та медичних ЕА”, 

„Основи теорії надійності, експлуатації та ремонту радіоелектронної 

апаратури”, „Методи та техніка діагностичних досліджень і лікувальних 

впливів”. 

Тестове завдання містить 50 (п’ятдесят) тестових питань, які охоплюють 

всі вище перелічені дисципліни. Тестове завдання формується випадковим 

чином із масиву тестових питань окремих дисциплін. 

Тестування проходить за двухсотбальною системою. Початковою 

кількістю балів є 100, а вирішуючи тестові питання абітурієнт може отримати 

ще 100 балів. Таким чином максимальною оцінкою за тестове завдання є 200 

балів. Кожне тестове завдання оцінюється в 2 бала.  

Мінімальна кількість балів для участі в конкурсі – 124. 

При складанні фахових атестаційних вступних випробувань абітурієнт 

отримує тестове завдання, де відмічає правильні відповіді.



ПЕРЕЛІК ТЕМ З НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

1. ЕЛЕМЕНТНА БАЗА ЕЛЕКТРОННИХ АПАРАТІВ 

 

Тема 1. Пасивні елементи ЕА. Класифікація пасивних елементів та їх електричні параметри. 

Тема 2. Резистори, конденсатори. Класифікація резисторів і конденсаторів, їх основні 

параметри та характеристики, маркування. 

Тема 3. Котушки індуктивності, дроселі, трансформатори, частотні фільтри. Класифікація, 

основні параметри, характеристики та властивості. 

Тема 4. Лінії затримки, комунікаційні та електромеханічні елементи. Класифікація, основні 

параметри, характеристики, призначення. 

Тема 5. Напівпровідникові елементи. (Діоди, транзистори, тиристори, електровакуумні прилади, 

електронні трубки, індикатори). Класифікація, типи, основні характеристики та параметри, 

призначення. 

 

2. ВИМІРЮВАЛЬНІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ ТА ДАТЧИКИ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИХ 

ВИМІРЮВАНЬ 

 

Тема 1. Вимірювальні перетворювачі фізіологічних параметрів організму.  

Параметри перетворювачів в залежності від вхідних та  вихідних величин. Призначення, 

властивості і класифікація перетворювачів та пристроїв. Вимірювання тиску і витрат крові. 

Мембранні, тензо і п’єзоелектричні перетворювачі. Електромагнітні, кондуктометричні і 

ультразвукові датчики, їх характеристики.   

Тема 2. Вимірювальні перетворювачі дихальної системи, вимірювання температури тіла та 

окремих органів людини.  

Датчики механічних характеристик дихальної системи: електромагнітні, магнітні, 

потенціометричні, ємнісні, механічні. Теплові перетворювачі. Контактні та безконтактні 

датчики температури, параметри опору, оптоелектричні перетворювачі, інфрачервоні 

радіометри. Призначення, основні характеристики, особливості застосування. 

Тема 3. Вимірювальні перетворювачі для визначення механічних характеристики біооб’єктів. 

Перетворювачі для вимірювання параметрів звуку, вібрацій, тиску, в’язкості, густини, 

концентрації. Інтегральні та спектральні вимірювання.  

Тема 4. Перетворювачі для оптичних вимірювань в біології та медицині.  

Спектральний діапазон оптичного випромінення. Структурно-функціональна схема 

оптичного тракту. Спектральні вимірювання. Використання ефектів поляризації, дифракції, 

інтерференції світла. Оптико-акустичні перетворювачі. 

Тема 4. Біоелектроди. Біопотенціали, електрична поляризація електродів.  

Методи вимірювання характеристик електродів. Кардіографічні і міографічні електроди. 

Електроди для електроенцефалографії. Електроди для реоплетизмографії та імпедансографії. 

Мікроелектроди. Електроди для електростимуляції і акупунктури.  

 

3. ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ТА ЗАСТОСУВАННЯ БІОТЕХНІЧНИХ  

ТА МЕДИЧНИХ ЕА 

 

Тема 1. Класифікація медико-біологічної апаратури та принципи її побудови.  

Структурні схеми медичних приладів, вектор якості приладу (системи). Види задач 

проектування, етапи проектування. Особливості системного методу проектування медичних ЕА. 

Біоелектричні сигнали та їх основні характеристики. Підсилювачі біопотенціалів людини: 

вимоги, особливості побудови. Коефіцієнт шуму багатокаскадного підсилювача біосигналів. 

Тема 2. Діагностична апаратура для дослідження серцево-судинної системи і діяльності мозку. 

Електрокардіографія, типи відведень, їх особливості. Електрокардіограф: принцип дії і 

основні характеристики. Векторкардіографія, фонокардіографія, апекскардіографія. 

Сфигмографічний метод дослідження кровообігу. Вимірювання частоти пульсу, пульсова хвиля. 

Оксигемографія. Вимірювання артеріального тиску. Електроенцефалографічні відведення. 

Структурна схема електроенцефалографа. 

 



Тема 3. Діагностична апаратура для дослідження дихання.  

Тахометричні, термоанемометричні та дроселюючи вимірювачі параметрів дихання. 

Імпедансні пневмографи. Будова і принцип дії ЕА для дослідження дихання.  

Тема 4. Реографічна та реоплетизмографічна апаратура.  

Вимірювальні параметри, структурні схеми реографів та реоплетизмографів. Біполярні та 

тетраполярні вимірювальні схеми. Мотові та потенціометричні схеми в реографії, особливості 

використання. Мостові схеми з демодуляторами і особливості побудови та використання. 

Мостові схеми з автоматизованими зрівноважуваннями. Методи калібрування реографів та 

реоплетизмографів.  

Тема 5. Апаратура для реєстрації електричного опору шкіри та електричної активності м’язів.  

 Методи реєстрації шкірно-гальванічного рефлексу. Методи електроміографії. Структурна 

схема електроміографа. 

Тема 6. Діагностична апаратура для дослідження зорової системи.  

Біосигнали органів зору. Електроретинографія, способи зйому електроретинограм. 

Електроокулографія, електроокулографічні відведення. Схемні рішення приладів. 

Тема 7. Інформаційні системи оперативного лікарського контролю. 

Система оперативного лікарського контролю, вимоги та особливості побудови. Медичні 

монітори. Техніка безпеки при роботі з медичними ЕА. 

 

4. ОСНОВИ ТЕОРІЇ НАДІЙНОСТІ, ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА РЕМОНТУ 

РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ АПАРАТУРИ 

 

Тема 1. Надійність ЕА та показники надійності. Основні поняття та визначення.  

Показники надійності невідновлювальної та відновлювальної апаратури. Показники 

безвідмовності та довговічності. Показники надійності при різних законах розподілу 

випадкових величин (розподіл Пуассона, нормальний розподіл, логарифмічно-нормальний 

розподіл, розподіл Вейбула, розподіл Релея, експоненційний розподіл). 

Тема 2. Фактори, що визначають надійність ЕА. Схемно- конструктивні, виробничо-

технологічні і експлуатаційні фактори.  

Тема 3. Розрахунки надійності системи та методи її підвищення. 

Види розрахунків надійності, розрахунок надійності систем без резерву та систем з 

резервом. Методи підвищення надійності в процесі проектування, виробництва і експлуатації. 

Прогнозування відмов. 

Тема 4. Вибір показників та призначення норм надійності систем при проектуванні. 

Вибір основного показника надійності систем і розподіл його по окремим елементам. 

Програми забезпечення надійності і призначення норм надійності. 

Тема 5. Оптимальне резервування.  

Градієнтний метод, метод невизначених множників Лагранжа, методи прямого перебору 

та динамічного програмування. 

Тема 6. Оцінка експлуатаційних властивостей РЕА та їх показники. 

Оцінка показників безвідмовності, довговічності, схоронності, ремонтопридатності. 

Коефіцієнти готовності і технічного використання. Трудоємність технічного обслуговування і 

ремонтів. Ефективність технічного обслуговування.  

Тема 7. Основи ремонтопридатності РЕА. 

Ремонтопридатність РЕА та фактори, що впливають на її. Технічне обслуговування, 

методи поточних ремонтів. Розподіл часу поточних ремонтів. Розрахунки ремонтопридатності 

РЕА. 

Тема 8. Технічне обслуговування РЕА. 

Технічне обслуговування та його організація. Періодичність та об’єм профілактичних 

робіт на безперервно працюючій апаратурі, апаратурі разового використання і черговій 

апаратурі. 

 

 

 

 

 



5. МЕТОДИ ТА ТЕХНІКА ДІАГНОСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ЛІКУВАЛЬНИХ 

ВПЛИВІВ 

 

1. Медична електронна апаратура для реєстрації біопотенціалів серця. 

2. Магнітодіагностика та магнітотерапія, апаратура та методика проведення. 

3. Звукова та ультразвукова техніка в медицині. 

4. Прилади для дослідження зовнішнього дихання. 

5. Прилади для досліджень функції опорно-рухового апарату. 

6. Прилади для дослідження гемодинаміки. 
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