
1. Історія розвитку електроніки. Сучасні досягнення науки і техніки в галузі електроніки. 
2. Чим обумовлені електричні властивості речовин і матеріалів. 
3. Які основні електричні властивості напівпровідників? 
4. Структура напівпровідників. Власна і домішкова провідності. 
5. Властивості р-п переходу. 
6. Резистори, призначення, умовне позначення, маркування. 
7. Конденсатори, призначення, умовне позначення, маркування. 
8. Трансформатори,  котушки індуктивності, призначення, умовне позначення. 
9. Напівпровідникові резистори: терморезистори, фоторезистори, варистори. 
10. Напівпровідникові діоди: випрямні. імпульсні. 
11. Стабілітрони, тунельні діоди, варікапи. 
12. Фотодіоди, світлодіоди. 
13. Тиристори: диністори, триністори, симістори. 
14. Одноперехідний транзистор. 
15. Біполярні транзистори: будова, принцип дії. 
16. Схеми ввімкнення біполярних транзисторів. 
17. Статичні характеристики біполярних транзисторів і визначення по ним h-параметрів. 
18. Динамічний режим роботи  біполярного транзистора. Лінія навантаження. 
19. Польові транзистори з керуючим р-п переходом. 
20. Польові транзистори з ізольованим затвором (МДН-транзистори). 
21. Інтегральні мікросхеми їх класифікація. 
22. Структура цифрової ЕОМ. 
23.  Структура мікроконтролера. 
24. Класифікація і основні параметри підсилювачів. 
25. Підсилювачі низької частоти: попередні каскади підсилення. 
26. Вихідні каскади ПНЧ: однотактні, двотактні. 
27. Підсилювачі постійного струму. 
28. Операційні підсилювачі. 
29. Зворотний зв'язок у підсилювачах. 
30. Генератор синусоїдних коливань типу LC.  
31. Генератор синусоїдних коливань типу RC. 
32. Однофазні випрямлячі: схеми, принцип дії, умови вибору діодів. 
33. Трифазні випрямлячі: схеми, принцип дії, умови вибору діодів. 
34. Керовані випрямлячі: схеми, принцип дії. 
35. Згладжуючи фільтри : схеми, принцип дії. 
36. Стабілізатори напруги: параметричні, компенсаційні. 
37. Параметри імпульсних сигналів. 
38. Транзисторний ключ. 
39. Системи числення. Арифметичні дії в 2-ковій, 8-ковій, 16-ковій системах числення. 
40. Назвіть основні логічні функції та елементи, які їх реалізують. 
41. Логічний елемент АБО – НІ, умовне позначення та принцип роботи. 
42. Логічний елемент І – НІ, умовне позначення та принцип роботи. 
43. Логічний елемент ЗАБОРОНА, умовне позначення та принцип роботи. 
44. Мультивібратор. 
45. Одновібратор. 
46. Тригери на біполярних транзисторах. 
47. Тригери на логічних елементах типу RS, JK, T, D.  
48. Регістри, лічильники імпульсів. 
49. Суматори, шифратори, дешифратори. 
50. Компаратори: призначення, схеми.  
 


