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1.1. Фізичні основи оптичного зв’язку 
1. Основні класи інтерферометричних схем та їх використання для 

вимірювання когерентності світла. 

2. Стоячі світлові хвилі. Світловий вектор (досліди Вінера). 

3. Дифракція Фраунгофера на щілині. Умова дифракційного мінімуму. 

4. Дифракція на круглому отворі і на непрозорому диску. 

5. Дифракція на гармонійній амплітудній гратці. 

6. Дифракція на бінарній гратці. Умова дифракційного максимуму. 

7. Еліпсометричні параметри світлового пука. Ступінь поляризації. 

8. Типи і форми поляризації. Ортогональні форми поляризації. 

9. Закон Малюса і його геометрична інтерпретація. 

10. Формули Френеля  для відбивання від діелектрика. Кут Брюстера. 

11. Роздільна здатність об’єктива. Критерій Релєя. 

12. Повне внутрішнє відбивання. Порушене внутрішнє відбивання. 

 

 

1.2.  Теорія електричних кіл та сигналів 
1. Метод комплексних амплітуд. Комплексна схема заміщення кола. 

Закони Ома і Кірхгофа у комплексній формі. 

2. Прості електричні кола під гармонічною дією.  

3. Комплексні частотні характеристики (КЧХ). КЧХ кіл з одним 

енергоємним елементом. 

4. КЧХ послідовного коливного контуру. 

5. КЧХ паралельного коливного контуру. 

6. Нелінійні резистивні кола. Графічні методи аналізу нелінійних 

резистивних кіл. 

7. Нелінійні резистивні елементи під гармонічною дією. Нелінійний 

опір при гармонічній дії. 

8. Нелінійний елемент при одночасній дії двох гармонічних сигналів. 

9. Перехідні процеси. Закони комутації. Загальний підхід до аналізу 

перехідних процесів. 

10. Застосування операційного методу до аналізу перехідних процесів у 

RL- та  RC-колах. 

11. Перехідні процеси в RLC-колі. 

 

1.3.  Основи схемотехніки 
1. Основні показники підсилювачів. 

2. Частотні характеристики ланки Віна. Часткові випадки. 

3. Вплив параметрів елементів ланки Віна на її частотні 

характеристики. 

4. Часові характеристики ланки Віна. 

5. Структурна схема та рівняння системи зі зворотними зв’язками. 

6. Типи зворотних зв’язків. 

7. Вплив дестабілізуючих факторів на систему зі зворотними зв’язками. 



8. Означення, структура та класифікація операційних підсилювачів. 

9. Інженерний аналіз на основі ідеального операційного підсилювача 

масштабного підсилювача. 

10. Логічні операції. Таблиці істинності умовні графічні позначення. 

11. Теореми та аксіоми Булевої алгебри. 

12. Отримання логічних функцій на основі таблиці істинності у вигляді 

ДДНФ. 

13. Отримання логічних функцій на основі таблиці істинності у вигляді 

ДКНФ. 

14. Карти Карно. 

15. Реалізація складних логічних елементів за допомогою простих.  

Логічні функціонально повні системи («І-АБО-НІ», «АБО-НІ», «І-

НІ»). 

16. Транзисторний ключ. Динамічні властивості транзисторного ключа. 

17. Класифікація транзисторної логіки. (РТЛ, ДТЛ, ТТЛ, І2Л,КМОН). 

18. Перетворювачі кодів.  

19. Шифратор. Дешифратор.  

20. Мультиплексор. Демультиплексор.  

21. Компаратори кодів. 

 

 

2.1.  Теорія  електрозв`язку 
1. Кодування. Декодування. Класифікація кодів. 

2. Сигнали електрозв’язку. Класи сигналів і їх математичний опис. 

Неперервні, дискретні і цифрові сигнали. 

3. Спектральна діаграма і спектр періодичного сигналу. 

4. Інтегральні перетворення Фур'є. Властивості комплексної 

спектральної густини. Фізична суть спектральної густини амплітуд. 

5. Фізична суть теореми Котельникова. Практичне використання 

теореми Котельникова. 

6. Флуктуаційний шум. 

7. Імпульсна модуляція. Означення. Подвійна модуляція. 

8. Амплітудна модуляція гармонічного переносника. Визначення. 

Коефіцієнт модуляції. 

9. Інформаційні характеристики джерела повідомлень. Кількісна міра 

інформації. Одиниці виміру кількості інформації. 

10. Поріг завадостійкості демодуляторів. Методи зниження порогу 

завадостійкості. 

11. Потенційна завадостійкість приймання дискретних сигналів. 

12. Умови приймання сигналів. Завдання приймання. Основні функції 

приймача. Когерентне та некогерентне приймання. 

 

 

 



2.2. Телекомунікаційні системи передачі 
1. Принципи побудови багатоканальних систем зв'язку. 

2. Системи з лінійно незалежними неортогональними канальними 

сигналами. 

3. Системи з взаємноортогональними канальними сигналами. 

4. Види модуляції, застосовувані в системах із частотним поділом 

каналів та їх головні особливості. 

5. Покращення енергетики модульованих сигналів у системах із 

частотним поділом каналів. 

6. Спотворення в системах із частотним поділом каналів і причини 

їхньої появи. 

7. Основні види імпульсної модуляції і засоби їх одержання. 

8. Частотні спектри і способи демодуляції імпульсних сигналів. 

9. Перехресні спотворення в системах із часовим поділом каналів. 

10. Багатоканальні цифрові системи передачі неперервних і дискретних 

повідомлень. 

11. Критерії оцінки якості роботи багатоканальних систем зв'язку. 

12. Формування і передача канальних сигналів в аналогових системах 

передавання. 

13. Типи каналів передавання та їх характеристики. Двосторонні канали 

передавання. 

14. Генераторне обладнання аналогових СП. Обладнання спряження 

аналогових СП. 

15. Аналогово-цифровий перетворювач послідовних наближень. 

Структура АЦП системи ІКМ-30. 

16. Формування групового сигналу в цифрових системах передачі з 

імпульсно – кодовою модуляцією (ІКМ). 

17. Синхронізація в цифрових системах передавання з ІКМ. 

18. Лінійний тракт цифрових систем передавання. Регенерація цифрових 

сигналів. 

19. Ієрархія цифрових систем передавання. Основні характеристики 

систем передавання з ІКМ. 

 

2.3.  Телекомунікаційні та інформаційні мережі 
1. Еталонна модель взаємодії відкритих систем 

2. Стек комунікаційних протоколів TCP/IP 

3. Методи доступу до середовища передачі даних в локальних 

обчислювальних мережах. 

4. Класифікація комп’ютерних мереж. Еволюція методів комутації в 

мережах. Конвергенція мереж 

5. Протокол LLC рівня управління логічним каналом (IEEE 802.2). 



6. Технології мереж з кільцевою топологією. 

7. Технології Ethernet. Продуктивність мережі ETHERNET. 

8. Специфікації фізичного середовища ETHERNET. 

9. Основні та додаткові функції комутаторів ETHERNET.  

10. Протоколи типу «точка-точка». Протокол РРР. 

11. Статична та динамічна маршрутизація в ІР-мережах. 

12. Функції протоколів мережного рівня. Міжмережна взаємодія 

засобами TCP/IP. 

13. Адресація в ІР-мережах. Принцип роботи трансляторів мережних 

адрес (NAT, PAT). 

14. Протокол маршрутизації RIP. 

15. Протокол маршрутизації OSPF. 

16. Методи боротьби з маршрутними петлями в дистанційно-векторних 

алгоритмах маршрутизації. 

17. Взаємодія між транспортним та мережним рівнями; 

мультиплексування та демультиплексування. 

18. Режим передавання без встановлення з’єднання. Протокол UDP. 

19. Принципи надійного передавання даних. Протокол TCP. 

20. Протокол ARP, RARP. 

 

 

 

 

2.4.  Системи комутації та розподілу інформації. 
1. Види комутацій в телекомунікаційних системах. 

2. Структура комунікаційного вузла. 

3. Принципи побудови телефонних апаратів.  

4. Потоки викликів та їх характеристики. 

5. Основні види навантаження та їх характеристики. 

6. Основні параметри та розрахунок інтенсивності навантаження. 

7. Способи побудови комутаційних блоків. 

8. Координатні з’єднувачі. Координатні АТС. 

9. Принципи побудови та функціонування концентраторів. 

10. Цифрова телефонія. Комутаційні поля. 

11. Абонентські модулі: функції, структура. 

12. Станція AXE-10 

13. Система EWSD.. 

14. Комутаційна платформа NEAX-61. 

15. Станція 5ESS. 

16. Елементи телефонної сигналізації. 

17. Сигналізація по виділених сигнальних каналах.  



18. Багато частотна сигналізація. 

19. Спільно канальна сигналізація №7. 

20. Програмне забезпечення. Централізоване керування. 

21. Програмне забезпечення. Ієрархічне керування. 

22. Якість програмного забезпечення. 



 

2.5. Хвилевідна оптика 
1. Плоский хвилевід. Загальний підхід до фізики розповсюдження хвилі у 

хвилеводі. Константи розповсюдження. Моди хвилеводу 

2. Оптико-геометричний підхід до фізики плоского хвилеводу. 

Дисперсійне рівняння хвилеводу. Моди хвилеводу 

3. Ефективна товщина хвилеводу. Довжина оптичного “зигзагу” 

4. Дисперсія в хвилеводній системі. Модова та хроматичні дисперсії. 

5. Градієнтний хвилевід. Особливості розповсюдження хвилі в 

циліндричному хвилеводі. 

6. Елементи введення-виведення (інтегрально-оптичні елементи зв’язку). 

Призмовий елемент введення-виведення. Довжина зв’язку. 

Перерозподіл енергії в хвилеводі. 

7. Елементи введення-виведення (інтегрально-оптичні елементи зв’язку). 

Решітчастий елемент введення-виведення. 

8. Планарні оптичні елементи. Лінзи Люнеберга. Геодезична лінза. 

Дифракційні лінзи 

9. Модулятори-перемикачі на основі ефекту тунельного перекачування 

світла, або модулятори-перемикачі на зв’язаних хвилеводах. 

10. Модулятори-перемикачі інтерференційного типу. 

11. Акусто-оптичні модулятори. Абсорбційні модулятори 

12. Інтегрально-оптичні спектроаналізатори сигналів 

13. Інтегрально-оптичні корелятори 

14. Інтегрально-оптичний корелятор цифрових сигналів 

15. Чотирьох розрядний інтегрально-оптичний АЦП. 

 

2.6. Напрямні системи електричного та оптичного зв’язку 
1.  Типи оптичних волокон. Багатомодове і одномодове. Волокна із 

зміщеною нульовою та зміщеною не нульовою дисперсією. 

2. Геометричні параметри волокна. 

3. Дисперсія швидкостей розповсюдження сигналів у волокні. 

4. Затухання сигналу в оптичних волокна. Вікна прозорості. 

5. Модулятори-перемикачі на основі ефекту тунельної перекачки світла, 

або модулятори-перемикачі на зв’язаних хвилеводах. 

6. Оптичні ізолятори, циркулятори.  

7. Аналіз втрат, які виникають в процесі монтажу оптичних кабелів 

зв’язку.  

8. Розрахунок регенераційної ділянки ВОЛЗ. 

9. Волоконно-оптичні відгалужувачі і розгалужувачі. Зварні 

відгалужувачі. Відгалужувачі із градієнтною циліндричною лінзою. 

10. Підсилювачі у волоконно-оптичних системах передавання. 



11. Підсилювачі на домішковому волокні. Схеми накачування ербієва 

волокна ВОП.  

12. Плезіохронна та синхронна цифрові ієрархії систем передавання. 

13. Багатохвильове ущільнення оптичних несучих (WDM). 

14. Оптичне часове ущільнення. 

15. Модове ущільнення. Ущільнення за поляризацією. 



Критерії оцінювання знань та вмінь студентів 

державною екзаменаційною комісією за результатами державного іспиту 

для бакалаврів спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» 

ОП «Телекомунікації» 

 

1. Оцінка «відмінно» - ESTS –A- виставляється за міцні та глибокі знання 

із запропонованих у завданні питань, що виходять за межі навчальних 

програм, підручників та навчальних посібників і носять науковий 

характер. Знання використовуються вільно, легко і самостійно 

переносяться на нові види діяльності в межах спеціальності 

«Телекомунікації та радіотехніка». 

2. Оцінка «добре» - ESTS -B- виставляється за міцні та глибокі знання із 

запропонованих у завданні питань, що знаходяться в межах 

навчальних програм, підручників та навчальних. Знання студент легко 

переносить на нові види діяльності в межах спеціальності 

«Телекомунікації та радіотехніка». 

3. Оцінка «добре» - ESTS -C- виставляється за міцні знання із 

запропонованих у завданні питань, що знаходяться в межах 

навчальних програм, підручників та навчальних посібників. Знання 

студент може переносити на нові види діяльності в межах 

спеціальності «Телекомунікації та радіотехніка». 

4. Оцінка «задовільно» - ESTS – D -  виставляється, якщо знання із 

запропонованих у завданні питань висвітлюються в об’ємі конспектів, 

виявляється невміння переносити набуті знання на нові види 

діяльності в межах спеціальності «Телекомунікації та радіотехніка». 

5. Оцінка «задовільно» - ESTS – E -  виставляється, якщо студент виявляє 

початковий рівень знань, володіє необхідними уміннями та навичками 

для вирішення стандартних завдань в межах спеціальності 

«Телекомунікації та радіотехніка».  

6. Оцінка «незадовільно» - ESTS – Fх -студент мало усвідомлює мету 

навчально-пізнавальної діяльності; слабко орієнтується в поняттях, 

визначеннях; самостійне опрацювання навчального матеріалу 

викликає значні труднощі; робить спробу розповісти суть заданого, 

але відповідає лише за допомогою викладача на рівні "так" чи "ні"; 

однак може самостійно знайти в підручнику відповідь. Виставляється, 

якщо студент не виконав вимоги на оцінку «задовільно» 

7. Оцінка «незадовільно» - ESTS – F- студент не володіє необхідними 

знаннями, уміннями, навичками та  термінами, демонструє низький 

рівень комунікативної культури, виставляється, якщо студент не 

виконав вимоги на оцінку «задовільно» . 

 

 

 

 

 



Оцінка ECTS  

та визначення 

Традиційна 

екзаменац. 

(диф. зал.) 

оцінка 

A – Відмінно Відмінно 

B – Дуже добре 
Добре 

C – Добре 

D – Задовільно 
Задовільно 

E – Достатньо (задовольняє мінімальні критерії) 

Fx – Незадовільно (з можливістю повторного 

складання) 
 

Незадовільно 

 F – Незадовільно (потрібна додаткова робота) 

 

 

 

 

Директор ІФТКН    О.В. Ангельський 
 


