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Наведені нижче тести використовуються для проведення при прийомі на 

навчання до Житомирського державного технологічного університету для 

отримання освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” за спеціальністю  

7.05090101− “Радіотехніка”  у 2014 р. 

Право участі у фахових атестаційних вступних випробувань мають 

вступники, які отримали освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” за напрямом 

6.050901 “Радіотехніка”, 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: „Пристрої НВЧ та антени”, „Генерування та 

формування сигналів”, „Приймання та оброблення сигналів”, „Радіоелектронні 

системи”, „Цифрове оброблення сигналів”. 

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 

теоретичне 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 

 

Пристрої НВЧ та антени  
1. Керуючі пристрої НВЧ. Класифікація керуючих пристроїв НВЧ. Антенні 

перемикачі: призначення, основні параметри та характеристики. Антенні 

перемикачі на газових розрядниках. Балансні антенні перемикачі. 

2. Поширення ЕМХ у анізотропних середовищах.  Властивості фериту та плазми в 

постійному магнітному полі. Частота гіромагнітного резонансу та частота 

Ленгмюра. Електродинамічні параметри фериту та плазми в постійному 

магнітному полі. 

3. Феритові пристрої НВЧ. Класифікація феритових пристроїв НВЧ, основні 

параметри.  

4. Параметри та характеристики антен. Призначення та класифікація антен. 

Параметри та характеристики антен. Способи зображення ДН антен. 

5. Основи теорії дротових антен. Постановка задачі про випромінювання дротової 

антени. Інтегральне рівняння Галена для симетричного електричного вібратора та 

методи його розв’язку.  

6. Лінійні антени та решітки. Лінійні випромінюючі системи. Аналіз розподілу 

струму в системі вібраторів. 

 

Генерування та формування сигналів 
1. Загальні принципи генерування радіочастотних коливань. 

2. Генератори із зовнішнім збудженням. Режими коливань ГЗЗ. Енергетичні 

співвідношення.  

3. Принципова схема, умови та режими самозбудження автогенератора.  

4. Правила побудови схем автогенераторів.  

5. Методи стабілізації частоти автогенераторів.  

6. Керування частотою коливань генераторів. 



 

 Приймання та оброблення сигналів 
1. Лінійні і нелінійні спотворення сигналів. Ефективна частотна вибірковість. 

Динамічний діапазон. Перешкодостійкість. 

2.  Шуми пасивних елементів РПУ. Еквівалентні шумові схеми. Шуми 

приймальних антен. Формула Найквіста. Ефективна шумова температура Шуми 

коливальних контурів. Ефективна шумова смуга. 

3.  Каскадні і каскодні схеми УРС. Багатокаскадні УРС з розподіленою і 

зосередженою селекцією. 

4. Теорія перетворювачів частоти Основні поняття, класифікація. Призначення і 

класифікація ПЧ. Внутрішні і зовнішні параметри, основні характеристики.  

 

Радіоелектронні системи 
1. Постановка і методика рішення задачі оптимізації виявлення сигналів. 

2.Показники якості оптимального виявлення. 

3. Кореляційна та фільтрова обробка сигналів на фоні білого гауссівського шуму. 

4. Принципи побудови вимірювачів дальності та висоти. 

5. Принципи побудови системи мобільного зв’язку стандарту GSM. 

 

Цифрове оброблення сигналів. 
1. Аналогово-цифрове та цифрово-аналогове перетворення радіосигналів. 

2. Основи теорії функціонування дискретних систем. 

3. Цифрові фільтри з кінцевою імпульсною характеристикою. 

4. Цифрові фільтри з нескінченною імпульсною характеристикою. 

5. Пряме та обернене дискретне перетворення Фур’є. 

6. Багатовимірні цифрові сигнали та їх методи оброблення. 
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