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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ (ВАРІАНТ) № 5 
 

1. Принципи розбиття на під мережі (VLSM), об’єднання мереж (CIDR). 
2. Інтегруючі RC- комірки. 
3. Принципи роботи, протоколи, обладнання в глобальних мережах. 
4. Призначення еталонної моделі OSI , рівні, взаємодія між рівнями. 
5. Реалізація комбінаційних схем на дешифраторах 
6. Як можна представити δ -функцію Дірака з використанням нормального 

(гаусівського) розподілу ймовірностей? 
7. Що таке логічний елемент трьома вихідними станами? 
8. Які вам відомі різновиди аналогово- цифрових перетворювачів? 
9. Типи адресації пам’яті. Таблиці дескрипторів. 
10. Молекулярно-променева епітаксія. 
11. Методика розпізнавання ізоморфізму графів. 
12. Методи реєстрації та вилучення служб Windows. 
13. Абстрактний та структурний синтез скінченних автоматів. 
14. Що таке точка спокою системи диференціальних рівнянь? 
15. Обробка виключних ситуацій у мові C#. 
16. Можливі середовища передачі даних в локальних мережах, їх принципи роботи та 

особливості. 
17. Роль конструктора базового класу при спадкуванні. 
18. Механізм переривань. Класифікація та принципи обробки  переривань. 
19. Відмінність провідників, напівпровідників та діелектриків (виходячи з зонної 

структури). 
20. Призначення служби Windows Management Instrumentation (WMI). 
21. Системні служби операційної системи MS Windows. 
22. Системне програмування та системне адміністрування за допомогою сценаріїв  

PowerShell. 
23. Режими роботи мікропроцесора. Загальна структура мікрокоманд. 
24. Скінченні автомати першого та другого роду. 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ (ВАРІАНТ) № 2 
1. Наслідком якої властивості електростатичного поля є друге правило Кірхгофа ? Його 

формулювання. 
2. Вплив навантаження на вибіркові властивості коливального контуру. 
3. LC - фільтр нижніх  частот. Узгодження ланок і навантаження. 
4. Дайте визначення спектра сигналу. 
5. Яке фізичне явище лежить в основі роботи стабілітрона? Як воно використовується 

для стабілізації напруги? 
6. Як впливає активний опір, увімкнений у коло емітера на підсилення та вхідний опір 

підсилювального каскаду? 
7. Чим відрізняється тригер від мультивібратора? 
8. Чи потрібні тактові імпульси для роботи паралельного регістру паняті? 
9. Коли рух коливної системи можна аналізувати методом повільних амплітуд? 
10. За яких умов реалізується квазігармонічний режим автогенератора Ван-дер-Поля, а за 

яких – релаксаційний? 
11. Які кількісні характеристики хаотичної динаміки Вам відомі? 
12. Що таке дисперсія хвиль? Які причини породжують дисперсію? Які типи дисперсії 

Вам відомі? 
13. Записати зв’язок між напруженістю електростатичного поля та потенціалом.  
14. Електронна, орієнтаційна та іонна поляризація газоподібних, рідких та твердих 

діелектриків. 
15. Ефект Холла. 
16. У чому полягає скін-ефект? 
17. Дайте визначення світловому і енергетичному потокам? 
18. Що означає комплексний характер показника заломлення речовини? 
19. Дайте визначення абсолютно чорного тіла (формула). 
20. Дайте визначення оптичній осі анізотропного кристалу (рисунок). 
21. Зробіть оцінку енергії зв`язку в атомі водню. 
22. Чим обумовлений ковалентний зв`язок в молекулах ? 
23. Назвіть експерименти, з яких випливають квантові (частинкові) властивості світла. 
24. Чим відрізняється електронний і ядерний магнітні резонанси? 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ (ВАРІАНТ) № 1 
1. Наслідком якого фізичного  закону є перше правило Кірхгофа ? Його формулювання. 
2. Основні параметри, які характеризують резонанс в послідовному контурі. 
3. Визначити смугу пропускання паралельного RLC - коливального контуру. 
4. Назвіть переваги та недоліки односмугової модуляції у порівнянні з двосмуговою. 
5. Що таке зворотний струм у p-n переході, чим він обумовлений та як він залежить від 

температури? Як він впливає на роботу транзисторів?  
6. Чому коефіцієнт підсилення у схемі підсилювача зі спільним емітером (СЕ) є 

від’ємним?  А у схемі зі спільною базою (СБ)? 
7. Чим обумовлюється встановлення скінченої амплітуди коливань у автогенераторах? 
8. Які функції виконує мультиплексор? 
9. Які механізми обмеження амплітуди вимушених коливань у режимі резонансу Вам 

відомі? 
10. Назвіть основні особливості вимушених коливань нелінійних осциляторів під дією 

гармонічної сили (в порівнянні з лінійними). 
11. Які нові ефекти з’являються в системі зв’язаних лінійних осциляторів (порівняно з 

одиночним осцилятором)? 
12. У яких системах можуть спостерігатись абсолютна та конвективна нестійкості? В 

чому полягає відмінність між цими нестійкостями? 
13. Записати теорему Остроградського-Гаусса  в інтегральній формі і отримати з неї у 

диференціальній формі. 
14. Граничні умови для векторів напруженості електричного поля та вектора зміщення. 
15. Електричне поле зарядів, що рухаються. 
16. Феромагнетизм. Магнітний гістерезис. 
17. В чому полягає метод застосування головних площин, запропонований Гауссом для 

опису лінз і оптичних систем?  
18. Де в лінзі розташована площина з просторовим фур`є-образом предмета? 
19. Намалюйте одну із можливих схем голографічного запису інформації . 
20. Чому рентгенівське випромінювання (на відміну від оптичного випромінювання) 

майже не взаємодіє з речовиною (не поглинається і не заломлюється)? 
21. Зробіть оцінку розміру атома. 
22. Який принцип покладений в побудову таблиці Менделєєва ? 
23. Назвіть експерименти, з яких випливають хвильові властивості квантових частинок. 
24. Досліди Штерна-Герлаха свідчили про існування власного моменту електрона. Звідки 

випливала його квантова природа? 
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