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ВСТУП
Додаткове вступне випробування для здобуття освітнього ступеня
магістра за освітньо-науковою програмою зі спеціальності 172 Телекомунікації та радіотехніка_______________________________________
(код та найменування)

(освітня програма ___________Технології та засоби телекомунікацій_________)
(найменування)

відбувається відповідно до «Правил прийому на навчання до Національного
аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний
інститут» в 2018 році» у формі індивідуального письмового фахового іспиту,
який приймає екзаменаційна комісія з певної спеціальності (освітньої
програми), склад якої затверджується наказом ректора Університету.
До додаткового фахового іспиту входять питання за темами:
- основи теорії зв’язку;
- використання засобів ОТ для вирішення практичних задач;
- телекомунікаційні системи та мережі передачі даних.

Перелік питань за темами наведений у програмі.
Критерії оцінювання знань
1. Результат додаткового фахового іспиту визначається за 100-бальною
шкалою. При отриманні вступником 60 балів та більше він допускається до
вступного випробування.
2. Іспит проводиться в вигляді тестів, що складається з 20 завдань з
переліку питань, що входять до програми додаткового вступного фахового
випробування для здобуття освітнього ступеня магістра за освітньо-науковою
програмою зі спеціальності 172 - Телекомунікації та радіотехніка (освітня
програма Технології та засоби телекомунікацій).
3. Кожне завдання тесту оцінюється в 5 балів від загальної кількості балів
згідно правил прийому. Тест може містити в собі завдання в яких потрібно
вибрати одну або декілька вірних відповідей (якщо це зазначається в умові
завдання) з запропонованого переліку варіантів відповідей до кожного
завдання. Для завдань в яких потрібно вибрати декілька варіантів відповідей
бали будуть зараховані лише в тому випадку, якщо всі відповіді на запитання
вибрані абітурієнтом будуть вірними. За виправлення відповіді в випадку якщо
виправлена відповідь виявиться вірною абітурієнту знімається один або два
бали в залежності від умов завдання (одна або декілька вірних відповідей).

1 Питання за темою______________ Основи теорії зв’язку___________
(найменування)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
процесів.

Загальні характеристики сигналів.
Сигнали в електрозв'язку.
Перетворення сигналів.
Канали зв'язку та їх характеристики.
Спеціальні види перетворень сигналів в системах електрозв'язку.
Класифікація сигналів. Основні положення ЦОС.
Методи обробки аналогових і цифрових сигналів.
Спектральний аналіз сигналів і процесів.
Основи теорії дискретизації сигналів.
Основи теорії аналізу та синтезу цифрових фільтрів.
Синтез цифрових фільтрів.
Цифрова обробка зображень.
Швидке перетворення Фур'є. Елементи вейвлет-аналізу сигналів і
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процессов [Текст]: учеб, пособие / В.К. Волосюк, Р.П. Волощук, К.Н.
Нежальская и др. - X.: Нац. аэрокосм, ун-т им. Н.Е. Жуковского «Харьк. авиац.
ин-т»., 2011.-Ч. 1.- 182 с.
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Обработка случайных сигналов и процессов [Текст]: учеб, пособие /
А.Н. Беседин, А.А. Зеленский, Г.П. Кулемин, В.В. Лукин. - X.: Нац. аэрокосм,
ун-т “Харьк. авиац. ин-т”, 2005. - 469 с.

2. Питання за темою _Використання засобів ОТ для вирішення
практичних задач_____________________________________________________
(найменування)

1.
Основи комп’ютерних технологій (Арифметичні операції,
діалоговий та форматний увід/виведення даних. Керуючі конструкції мови
програмування MatLab. Робота з матрицями. Побудова графіків одномірних та
багатомірних функцій. Взаємодія з файлами.)
2.
Мови програмування верхнього рівня (Мова гіпертекстової
розмітки HTML. Каскадні таблиці стилів. Мова програмування JavaScript. Мова
програмування РНР. Система управління базами даних MySQL.)
3.
Кінцеві пристрої абонентського доступу (Мова програмування
Kotlin. Розробка інтерфейсу програми в Android. Взаємодія з сенсорами в
Android. Робота зі звуком в Android. Передача даних в Android і робота з
графікою.)
Література
1. Ануфриев И. MATLAB 7. Наиболее полное руководство / И. Ануфриев,
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Дащенко, В.Х. Кириллов, Л.В. Коломиец, В.Ф. Оробей // Одесса,
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jQuery, PHP, MySQL, Нац. аэрокосм, ун-т им. H. Е. Жуковского "Харьк. авиац.
ин-т", 2014. - 144 с.
4. Справочный сайт по HTML и CSS [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: http://htmlbook.ru.- 21.12.2017.
5. Справочник по РНР и MySQL [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
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«ДМК», 2017. – 404 с.
7. Leiva A. Kotlin for Android Developers. / A. Leiva. – Lean Publishing, 2017. 192 p.

3. Питання за темою _Телекомунікаційні системи та мережі передачі
даних_______________________________________________________________
(найменування)

1.
Телекомунікаційні системи передачі (Передача дискретних
повідомлень, моделі каналів. Принципи багатоканальної передачі інформації
(частотне, тимчасове, кодове розділення каналів).

2.
ІР-телефонія. Основні принципи передачі голосу по ІР-мережам.
3.
Телекомунікаційні та інформаційні мережі (Загальні питання
побудови, використання та супроводу телекомунікаційних мереж. Побудова
локальних мереж.
4.
Напрямні системи електричної і оптичного зв'язку (Класифікація
ліній передачі. Симетричні лінії передачі. Коаксіальні лінії передачі.
Волоконно-оптичні лінії передачі).
5.
Системи мобільного зв'язку (Загальні відомості про системи
мобільного зв'язку. Загальні відомості про стільникові системах рухомого
радіозв'язку).
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2002, 2003.
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Програму додаткового вступного випробування для здобуття освітнього
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