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Програма вступного випробування розроблена на засадах професійно-

орієнтованих дисциплін та вибіркових професійно-орієнтованих дисциплін 
спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» за освітньо-професійною 
програмою підготовки бакалаврів зі спеціальності 17 «Електроніка та 
телекомунікації». 

Програма вступного випробування із спеціальності є основним документом 
на кафедрі автоматики та телекомунікацій, який визначає зміст та порядок атестації 
студентів, що закінчили повний курс підготовки за програмою бакалавра зі 
спеціальності 17 «Електроніка та телекомунікації» та ті, що бажають продовжити 
навчання для здобуття освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 172 
«Телекомунікації та радіотехніка». Узагальнений об'єкт діяльності бакалавра за 
спеціальністю 17 «Електроніка та телекомунікації» – розробка, проектування 
(конструювання), виробництво, дослідження, модернізація, технічне 
обслуговування та експлуатація електронних приладів, пристроїв та систем. 

Атестація абітурієнта проводиться у формі випробування, яке у комплексі 
перевіряє знання та вміння бакалавра з фундаментальних та професійно-
орієнтованих дисциплін, а також враховує вимоги до його освітнього рівня. Метод 
проведення випробування – письмовий іспит. 

До складу професійно-орієнтованих дисциплін, з яких проводиться вступне 
випробування, віднесено: «Теорія телетрафіку», «Системи комутації та розподілу 
інформації», «Основи теорії мереж та систем зв’язку», «Системи мобільного 
зв’язку», «Теорія електричних кіл» та «Теорія електрозв’язку». 

Метою контролю є виявлення рівня знань за спеціальними дисциплінами. 
Рівень знань визначається за здібністю студентів вирішувати теоретичні та 
практичні питання, які пов’язані з проектуванням та експлуатацією пристроїв та 
мереж зв’язку. 

Атестація вступників проводиться у терміни визначені приймальною 
комісією Державного вищого навчального закладу «Донецький національний 
технічний університет». 
 

Розділ 1. «Теорія електричного зв’язку»  
 
 1. Загальні відомості про системи електрозв’язку: визначення та терміни в системах 
електрозв’язку; основні характеристики систем електрозв’язку [1 - 3]. 

2. Типові сигнали та завади в електрозв’язку: статистичні (імовірнісні) 
характеристики типових повідомлень, сигналів та завад; сигнали аналогових, дискретних 
(цифрових) та імпульсних модуляцій; методи формування та перетворення сигналів у 
системах зв’язку; основні теорії розповсюдження сигналів у багатоканальних системах    
[1 - 3].  

3. Основи теорії потенційної завадостійкості: математичні модели каналів звзку; 
статистичні критерії оптимального прийому, оптимальний прийом аналогових та 
дискретних сигналів у різних каналах; цифрові методи передачі аналогових сигналів       
[1 - 3]. 

4. Основні поняття та теореми теорії інформації: інформаційні характеристики 
джерел повідомлень та сигналів; коректуючі коди та їх використання, теореми кодування 
Шеннона; ефективність системи зв’язку та методи її підвищення [1 - 3]. 

 
 

Перелік рекомендованої літератури 
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Розділ 2. «Обчислювальна техніка та мікропроцесори»  
 

1. Вузли електронних обчислювальних машин: цифрові автомати та їх аналіз та 
синтез; пристрої пам’яті, їх класифікація та організація; мікропроцесори (МП), принципи 
побудови та функціонування мікропроцесорів та електронних обчислювальних машин, 
архітектура універсальних мікропроцесорів, організація пам’яті та способи адресації 
операндів у мікропроцесорах [1 - 3]. 

2. Мікропроцесорні системи (МПС): принципи побудови, способи організації обміну 
даними в МПС, адресний простір та його розподіл у МПС, апаратні та програмні засоби 
інтерфейсу користувача типової МПС, організація переривань у МПС; контролери в 
телекомунікаціях, мікроконтролери провідних фірм, побудова пристроїв керування та 
комутації в системах телекомунікацій на апаратному та програмному рівнях; процесори 
цифрових сигналів у телекомунікаціях, процесори цифрових сигналів провідних фірм, 
побудова модулів перетворення сигналів систем телекомунікацій на апаратному і 
програмному рівнях; підвищення продуктивності МПС, багатопроцесорні системи [1 - 3]. 

3. Програмне забезпечення МПС: програмування МП фірми INTEL, програмування 
МП підвищеної розрядності провідних фірм; програмування мікроконтролерів та 
процесорів цифрових сигналів [1 - 3]. 

 
Перелік рекомендованої літератури 
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Розділ 3. «Системи комутації в електрозв’язку»  

 
1. Основи побудови комутаційного обладнання: основні поняття (комутація, 

абонентські лінії, комутаційний вузол, з'єднувальний тракт, адресна інформація та інші); 
структура комутаційного вузла, комутаційна система, лінійні та абонентські комплекти, 
керуючі пристрої та інші); загальний алгоритм встановлення з'єднання (процедура роботи 
комутаційного вузла від підняття телефонної трубки до відбою); основні комутаційні 
прилади для аналогових та цифрових систем комутації (реле, інтегральні мікросхеми, 
мікропроцесори тощо) [1 - 3]. 

2. Основи побудови телефонних мереж: телефонні мережі та вимоги до них; 
принципи районування міських телефонних мереж (міжстанційні зв'язки, вузлоутворення 
та інші); побудова міжміської мережі, типи з'єднувальних ліній; принципи цифровізації і 
взаємодії аналогових та цифрових мереж [1 - 3]. 

3. Аналогові комутаційні станції: координатна автоматична телефонна станція 
(АТС) типу АТСК-У; функціональна схема, побудова комутаційних блоків (АП, ГП, РП), 
керівних пристроїв (регістри, маркери), лінійні та абонентські пристрої; процеси 



встановлення з'єднань, схеми окремих пристроїв; квазіелектронна АТС типу "Квант"       
[1 - 3]. 

4. Цифрові системи комутації: визначення та узагальнена архітектура цифрової 
системи комутації (ЦСК), класифікація ЦСК; побудова комутаційних блоків (типу "Ч", 
"П"); функціональна схема ЦСК "Квант-Є", процедури встановлення з'єднань [1 - 3]. 

5. Основи положення теорії розподілу інформації: визначення та узагальнена 
архітектура цифрової системи комутації (ЦСК), класифікація ЦСК; побудова 
комутаційних блоків (типу "Ч", "П"); функціональна схема ЦСК "Квант-Є", процедури 
встановлення з'єднань  [1 - 3]. 

6. Основи технічної експлуатації комутаційного обладнання: міжстанційна 
взаємодія і сигналізація - взаємодія АТС на міських телефонних мережах, типи 
з'єднувальних ліній, лінійні комплекти, сигнальні коди на ТМ САР, міських та 
міжміських мережах; методи технічної експлуатації аналогових АТС та цифрових систем 
комутації; призначення та функції центрів технічної експлуатації [1 - 3]. 
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Розділ 4. «Телекомунікаційні та інформаційні мережі»   
 

1. Загальні принципи побудови телекомунікаційних мереж: архітектурні принципи 
побудови телекомунікаційних мереж, поняття архітектури мереж; топологічна модель; 
організаційна структура; композиційні принципи утворення сегментів; функціональна 
модель; протокольна модель; фізична структура; елементи синтезу й аналізу 
телекомунікаційних мереж [1 - 3]. 

2. Принципи організації зв'язку в телекомунікаційних та інформаційних мережах: 
телекомунікаційні технології - поняття «технології» і «режиму переносу інформації» у 
сфері телекомунікацій; технології передачі даних у мережах абонентського доступу; 
технології в територіальних мережах; технології високошвидкісної передачі цифрових 
потоків у магістральних мережах; технологія цілком оптичних мереж; 
телекомунікаційний сервіс - поняття служб, платформи надання послуг, телематичні 
служби, мультисервісна платформа надання послуг [1 - 3]. 

3. Концепції побудови телекомунікаційних та інформаційних мереж: існуючих 
мереж; Єдиної національної системи зв'язку України - її первинні і вторинні мережі; 
цифрової мережі з інтеграцією служб - її нові можливості в порівнянні з телефонною 
мережею; концепція Інтернет - принципи об'єднання мереж на основі протоколів 
мережевого рівня; стратегія розвитку телекомунікацій на Україні; поняття Глобальної 
Інформаційної Інфраструктури (GII) [1 - 3]. 
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Розділ 5. «Системи зв’язку з рухомими об’єктами»  
 

1. Загальні принципи побудови систем і мереж зв'язку з рухомими об'єктами: 
способи утворення каналів радіозв'язку з рухомими об'єктами; зонові і транкінгові 
системи та мережі; стільникові системи радіозв'язку з рухомими об'єктами, основні 
стандарти; організація глобального зв'язку з рухомими об'єктами на основі 
низькоорбітальних супутникових систем [1 - 4]. 

2. Технологія зони обслуговування в мережах зв'язку з рухомими об'єктами: 
геометричні співвідношення в системі координат, пов'язаних із гексогональною 
структурою; умови поширення радіохвиль в умовах міста та приміській зоні; розрахунки 
статистичних характеристик сигналу та завад в системах радіозв'язку з рухомими 
об'єктами [1 - 4]. 

3. Архітектура і функції центру комутації стільникової мережі (ЦКСМ): 
функціональні підсистеми обладнання ЦКСМ; функціональна схема ЦКСМ типу DХ-
220МТХ; структурні схеми цифрового комутаційного поля, блоків частотних приймачів-
передавачів, кінцевих лінійних комутаторів та інших [1 - 4]. 

4. Електромагнітна сумісність радіозасобів: регламент радіозв'язку щодо 
використання радіочастот та ведення радіообміну; вимірювання параметрів джерел 
електромагнітного випромінювання та електромагнітних завад [1 - 4]. 

5. Технічна експлуатація систем і мереж зв'язку з рухомими об'єктами: 
функціональні підсистеми сигналізації, керування та технічної експлуатації; контроль та 
вимірювання якісних показників радіозв'язку і рухомими об'єктами; порядок і 
періодичність проведення технічних оглядів і поточного ремонту передавачів, 
приймальної, підсилювальної і проміжної апаратури, електросилового обладнання, 
антенно-вежових споруд [1 - 4]. 
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Розділ 6. «Кінцеві пристрої абонентського доступу» [31 - 32] 



 
1. Структура інформаційно-обчислювальних мереж, її елементи та 

характеристики: кінцеві пристрої - склад, характеристики, особливості побудови, канали 
зв'язку систем документального електрозв'язку – способи передачі дискретних сигналів, 
вимоги до каналів; системи факсимільного зв'язку - ознаки, характеристики, структурна 
побудова, різновид факсимільних систем; забезпечення якості інформації - методи 
надмірного кодування, організація систем із зворотнім зв'язком; системи розподілу 
інформації. 

2. Технічна експлуатація систем документального електрозв'язку: методи 
контролю, вимірювань, діагностики та прогнозування в системах документального 
електрозв'язку; алгоритмічні та технічні засоби контролю та вимірювань у системах 
документального електрозв'язку; міжнародні та внутрішні вимоги до спряження 
обладнання в системах документального електрозв'язку. 

 
Перелік рекомендованої літератури 

 
1. Основы построения телекоммуникационных систем и сетей: Учебник для 
вузов/ В.В. Крухмалев, В.Н. Гордиенко, А.Д. Моченов и др.; под ред. В.Н. 
Гордиенко и В.В. Крухмалева – М.: Горячая линия – Телеком, 2004, 2004 – 510 с. 
2. Портнов Э. Л., Оптические кабели связи и пассивные компоненты волоконно-
оптических линий связи: Учебное пособие для вузов. – М.: Горячая линия-Телеком, 
2007. – 464 с: ил. 

 
Розділ 7. «Основи теорії систем та мереж зв’язку»  

 
Оптимізація сучасних телекомунікаційних топологій, синтез оптимальних 

топологій - Вузли та лінії зв’язку. Моделювання мереж зв’язку з допомогою потокових 
графів. Алгоритми аналіза мереж (Дейкстри, Флойда, Прима, Форда-Фалкерсона). 
Алгоритми синтеза базових топологій – кільце, зірка, дерево. Модель OSI взаємодії 
відкритих систем. Методи комутаціії мереж зв’язку. Багатоканальні системи передачі та 
методи муль-типлексування. Цифрові системи передачі. Синхронна та плєзіохронна 
цифрові ієрархії. Транспортні мережі – моделі, архітектури, основні елементи. Основні 
телекомунікаційні технології. Х.25. Frame Relay, ATM, ISDN [1 - 3]. 

 
Перелік рекомендованої літератури 

 
1. Шварц М. Сети связи: Перевод с английского.М.: Наука, 1992 – 272 с. 
2. Телекоммуникационные системы и сети: Учебное пособие. В 3 томах. Том 1 – 

Современные технологии/ Б.И. Крук, В.Н. Попантонопуло, В.П. Шувалов; под 
ред. профессора В.П. Шувалова. – Изд. 3-е, искр. и доп. – М.: Горячая линия – 
Телеком, 2005 – 647 с. 

3. Основы построения телекоммуникационных систем и сетей: Учебник для вузов/ 
В.В. Крухмалев, В.Н. Гордиенко, А.Д. Моченов и др.; под ред. В.Н. Гордиенко и 
В.В. Крухмалева – М.: Горячая линия – Телеком, 2004, 2004 – 510 с. 
 
 

 
Розділ 8. «Теорія телетрафіку»  

 



Основні поняття теорії телетрафіку, основні засади аналізу та синтезу СМО - 

Модель і класифікація СМО. Символіка Кендала-Башаріна. Властивості та 
характеристики випадкових потоків. Розподіл Пуассона для найпростішого потоку. 
Нестаціонарний пуасонівський потік. Потоки з простою післядією, примітивний, з 
повторними викликами, звільнень. Види, способи вимірювання та розрахунку 
навантажень. Визначен-ня та способи практичного вимірювання основних характеристик 
якості різних типів СМО. Перший розподіл та фор-мула Ерланга. Характеристики якості 
СМО з втратами. Пропускна здатність окремих каналів. Розподіли Енгсета, Бер-нулі, 
Ерланга, Пуасона. СМО з очікуванням. Другий розподіл Ерланга. Імовірність очікування 
та. допоміжні характе-ристики якості. Структурний та параметричний синтез 
телекомунікаційних систем. СМО з повторенням викликів. Неповнодоступне 
обслуговування [1]. 

 
Перелік рекомендованої літератури 

 
1. Теорія телетрафіку: навч. посіб. / В.Я. Воропаєва, В.І. Бессараб, В.В. Турупалов, 

В.В. Червинський. – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2011. – 202 с 
 

Розділ 9. «Напрямні системи оптичного та електричного зв’язку»  
 
Основні засади функціонування напрямних систем зв'язку - закони геометричної 

оптики, фізичні основи розповсюдження оптичних та електромагнітних хвиль, закон 
Снелліуса, корпускулярно-хвильова природа світа, геометричні характеристики волокна, 
показник заломлення, дисперсії та причини її виникнення, різновиди і природа загасання 
в оптичних мережах, особливості розповсюдження оптичних хвиль, моди, різновиди 
профілів показників заломлення, особливості побудови оптичних мереж, типи кінцевого 
устаткування оптичних мереж, типи передатчиків, типи прийомників, різновиди оптичних 
мереж. [1-2]. 
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Критерії оцінювання результатів 
фахового вступного випробування 

При перевірці виконання фахового вступного випробування за відповіді на кожне 
питання виставляються бали згідно з рівнем виконуваного завдання: 

Форма 1:  

Кількість 
балів 

Критерій, за яким виставляється зазначена кількість балів 

5 виставляється, якщо при відповіді на питання надано вірну відповідь 

0 
виставляється, якщо при відповіді на питання надано невірну відповідь або 
відповідь на питання відсутня 

Форма 2:  

Кількість Критерій, за яким виставляється зазначена кількість балів 



балів 

10 

Виставляється, якщо при відповіді на питання студент виявив уміння вільно, 
логічно, чітко і ясно надавати грамотні, правильні відповіді на поставлені 
запитання з використанням термінології та символіки в необхідній логічній 
послідовності, а також відомостей з інших дисциплін і знань, придбаних раніше; 
тверді практичні навички з творчим застосуванням отриманих теоретичних знань; 
використання та надання повного обґрунтування найбільш ефективних та 
раціональних методів пошуку розв’язку; уміння використовувати набуті знання і 
навички в нестандартних ситуаціях, що вимагають виходу на інший, вищий рівень 
знань. 

9 При відповіді на питання виявлений високих рівень знань, однак при відповіді на 
поставлене запитання ( розв’язанні задач) допущено деякі неточності та помилки. 
Не зроблені висновки за результатами розрахунків. 

8 При відповіді на питання виявлено уміння вільно надавати правильні відповіді на 
поставлені запитання з використанням відповідної термінології та символіки. При 
виконанні розрахунків мають місце деякі неточності. Не наведені графіки або 
залежності, які пояснюють отримані результати. Не зроблені висновки за 
результатами розрахунків. 

7 При відповіді на питання виявлено базовий рівень знань стосовно питання. При 
виконанні розрахунків мають місце суттєві неточності та помилки. Не наведені 
графіки та залежності, які пояснюють отримані результати. Не зроблені висновки 
за результатами розрахунків. 

6 Виставляється, якщо при відповіді на питання студент виявив уміння вільно 
надавати правильні відповіді на поставлені запитання з використанням 
термінології та символіки, а також знань, придбаних раніше; допущення 
несуттєвих недоліків або порушення послідовності викладів у відповіді на 
запитання; використання не найбільш ефективних та раціональних методів пошуку 
розв’язку; незначні недоліки або помилки в розрахунках, що не впливають на 
остаточний результат. 

<5 Одиночні вибіркові знання стосовно питання. 

<3 Одиночні вибіркові знання стосовно теми питання. 

Форма 3:  
Кількість 

балів 
Критерій, за яким виставляється зазначена кількість балів 

20 

Виставляється, якщо при відповіді на питання студент виявив уміння вільно, 
логічно, чітко і ясно надавати грамотні, правильні відповіді на поставлені 
запитання з використанням термінології та символіки в необхідній логічній 
послідовності, а також відомостей з інших дисциплін і знань, придбаних раніше; 
тверді практичні навички з творчим застосуванням отриманих теоретичних знань; 
використання та надання повного обґрунтування найбільш ефективних та 
раціональних методів пошуку розв’язку; уміння використовувати набуті знання і 
навички в нестандартних ситуаціях, що вимагають виходу на інший, вищий рівень 
знань. 

15 

Виставляється, якщо при відповіді на питання студент виявив уміння вільно 
надавати правильні відповіді на поставлені запитання з використанням 
термінології та символіки, а також знань, придбаних раніше; допущення 
несуттєвих недоліків або порушення послідовності викладів у відповіді на 
запитання; використання не найбільш ефективних та раціональних методів пошуку 
розв’язку; незначні недоліки або помилки в розрахунках, що не впливають на 
остаточний результат. 

10 
Виставляється, якщо при відповіді на питання студент виявив володіння 
основними положеннями матеріалу, але фрагментарне та непослідовне надає 



відповіді на поставлені запитання; слабкі практичні навички; пошук розв’язку 
типових стандартних задач нераціональними способами з принциповими 
помилками. 

<5 
Виставляється, якщо при відповіді на питання студент виявив незначний загальний 
обсяг знань з теми завдання 

 
Загальна оцінка фахового вступного випробування формується в залежності від набраних за 

відповіді на питання балів наступним чином:  
 

Сума балів   Оцінка за національною шкалою  

90 – 100 відмінно   
74-89 добре  
60-73 задовільно  
0-59 незадовільно   

 
 


