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Форма проведення тестування 

Тривалість проведення 1 год. 20 хв. 

Максимальна кількість балів: 40 балів 

Критерії оцінювання: 1 бал – за тестове питання 

Перелік допоміжних матеріалів: Таблиця електричних характеристик 

речовин. 

 

Перелік тем для підготовки до тестування: 

 

Змістовий модуль 1. Основи процесів у електронних пристроях 

 Класифікація й основні параметри резисторів. Застосування резисторів у 

схемотехніці. Конденсатори:   класифікація та основні параметри. Індуктивні компоненти. 

Високочастотні котушки індуктивності та дроселі. Трансформатори. Класифікація і 

маркування діодів. Параметри і характеристики діодів. Вплив температури на 

характеристики діода. Транзистори. Структура транзисторів. Класифікація біполярних та 

уніполярних транзисторів. Принцип дії, параметри. Режими роботи і статичні 

характеристики біполярних транзисторів. Параметри транзистора як чотириполюсника. 

МДН-транзистори. Частотні властивості уніполярних транзисторів. 

 

Змістовий модуль 2. Основи цифрової електроніки 

 

Основи алгебри логіки. Основні визначення. Закони і тотожності алгебри логіки. 

Способи задання логічних функцій. Теорема Шеннона. Розкладання Ріда. Геометрична 

інтерпретація логічних функцій. Мінімізація логічних функцій. 

Класифікація цифрових елементів. Параметри логічних елементів. Типи логічних 

елементів та їхні порівняльні характеристики. Транзисторно-транзисторна логіка. 

Мікросхеми КМОН-структури. Емітерно-зв’язана логіка. Інтегральна інжекційна логіка. 



Логічні елементи на основі діодів Шоткі. Використання базових логічних елементів. 

Послідовнісні пристрої. Тригери. Регістри. Лічильники. Комбінаційні пристрої. 

Перетворювачі кодів. Шифратори. Дешифратори. Мультиплексори. Демультиплексори. 

Цифрові компаратори. Програмовані логічні матриці. Запам’ятовувальні пристрої. 

 

Змістовий модуль 3. Цифро-аналогові та аналого-цифрові перетворювачі 

Цифро-аналогові перетворювачі. Параметри ЦАП. Схеми ЦАП. Аналого-цифрові 

перетворювачі. Параметри АЦП. Схеми АЦП. АЦП розгортального перетворення. АЦП 

стежного перетворення. АЦП паралельного кодування. Послідовно-паралельні АЦП. 

 

Приклади тестів: 

 

В якому вигляді фіксується в лічильнику кількість імпульсів, що надійшли на його 

вхід?  

a. у вигляді двійково-десяткового коду, що зберігається у вихідному регістрі 

b. у вигляді десяткового числа, яке відображується на індикаторі 

c. у вигляді напруги на вихідному конденсаторі лічильника 

d. у вигляді двійкового коду, що зберігається в тригерах 

 

Регістри зі статичним керуванням — ... 
a. послідовні 

b. паралельні 

c. послідовно-паралельні 

d. паралельно-послідовні 
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