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Зауваження та пропозиції щодо змісту державного стандарту, замовлення на 

його придбання просимо надсилати за адресою: 

03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36. 



 

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки 

України, відділення науково-методичного забезпечення змісту професійно-

технічної освіти. 

Телефон: (044) 248-91-16 

*Примітка.   

Цей стандарт не може бути повністю чи частково  відтворений, тиражований 

та розповсюджений без дозволу Інституту інноваційних технологій та змісту 

освіти Міністерства освіти і науки України, відділення науково-методичного 

забезпечення змісту професійно-технічної освіти. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Загальні положення щодо реалізації ДСПТО 
 

Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки 

(підвищення кваліфікації) робітників з професії «Радіомеханік з обслуговування 

та ремонту радіотелевізійної апаратури» 3, 4, 5, 6-го розрядів розроблено 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 р. № 

1238 «Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань розроблення та 

впровадження державних  стандартів  професійно-технічної  освіти» статті 32 

Закону України «Про професійно-технічну освіту» та є обов’язковим для 

виконання всіма професійно-технічними навчальними закладами, 

підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють (або 

забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників, 

незалежно від їх підпорядкування та форми власності. 

У професійно-технічних навчальних закладах першого атестаційного 

рівня тривалість професійної підготовки на 3-й розряд складає 1303 години, на 4-

й розряд – 689 годин, на 5-й розряд – 619 годин, на 6-й розряд – 615 годин. 

У ПТНЗ другого та третього атестаційних рівнів тривалість первинної 

професійної підготовки встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, якої 

набуває учень, що визначається робочим навчальним планом. 

При організації перепідготовки за робітничими професіями термін 

професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для 

первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, при цьому 

навчальна програма перепідготовки може бути скорочена до 50% за рахунок 

виключення раніше вивченого матеріалу за наявності в слухача документа про 

присвоєння робітничої професії. 

У разі необхідності зазначені строки навчання можуть бути подовжені за 

рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до вимог 

сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників робітничих 

кадрів тощо. 

Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення 

предметів за потребою ринку праці («Техніка пошуку роботи», «Ділова етика і 

культура спілкування» тощо). 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника складена на основі  

кваліфікаційної характеристики професії «Радіомеханік з обслуговування та 

ремонту радіотелевізійної апаратури» (Випуск 1, Довідника кваліфікаційних 

характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства 

зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 30 листопада 1998 року № 

918), досягнень науки і техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, 

передових методів праці, врахування особливостей галузі, потреб 

роботодавців і містить вимоги до рівня знань, умінь і навичок. Крім основних 

вимог до рівня знань, умінь і навичок, до кваліфікаційних характеристик 

включено вимоги, передбачені пунктом 7 «Загальних положень» (Випуск 1. 

«Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності») 

Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого 

наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня  2004 



 

року №336. 

Професійно-практична підготовка здійснюється в навчальних 

майстернях, лабораторіях, на навчально-виробничих дільницях та/або 

безпосередньо на робочих місцях підприємств. 

Обсяг навчального часу на обов’язкову компоненту змісту професійно-

технічної освіти не може перевищувати 80% загального фонду навчального 

часу, відповідно варіативний компонент – від 20%. 

Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу, 

передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної освіти. 

Обліковими одиницями навчального часу є: 

академічна година тривалістю 45 хвилин; 

урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних 

годин; 

навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин; 

навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин; 

навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів. 

Навчальний (робочий) час учня, слухача в період проходження виробничої та 

передвипускної (переддипломної) практики встановлюється залежно від режиму 

роботи підприємства, установи, організації згідно із законодавством. 

 Професійно-технічні навчальні заклади, органи управління освітою, 

засновники організують та здійснюють поточний, тематичний, проміжний і 

вихідний контроль знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційну 

атестацію. Представники роботодавців, їх організацій та об’єднань долучаються 

до тематичного, вихідного контролю знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх 

кваліфікаційної атестації. 

 Під час прийому на перепідготовку або підвищення кваліфікації робітників 

професійно-технічним навчальним закладом здійснюється вхідний контроль 

знань, умінь та навичок у порядку, визначеному центральним органом виконавчої 

влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, за 

погодженням із заінтересованими центральними органами виконавчої влади. 

Після завершення навчання кожний учень (слухач) повинен уміти   

самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною 

характеристикою, технологічними умовами і нормами, установленими у 

відповідній галузі. 

 До самостійного виконання робіт учні (слухачі) допускаються лише після 

навчання і перевірки знань з охорони праці. 

 Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на 

виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється 

професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та 

організаціями відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик, 

критеріїв оцінювання. 

Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та третього  

атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень 

«кваліфікований робітник», видається диплом.  

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання й успішно 



 

пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний 

рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду та 

видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.  

Зразки  диплома кваліфікованого робітника та свідоцтва про присвоєння 

(підвищення) робітничої кваліфікації затверджені постановою Кабінету Міністрів       

України від 9 серпня 2001 року № 979 «Про затвердження зразків документів про 

професійно-технічну освіту». 

Особам, які достроково випускаються з професійно-технічного навчального 

закладу та за результатами проміжної кваліфікаційної атестації їм присвоєна 

відповідна робітнича кваліфікація, видається свідоцтво про присвоєння 

(підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка. 
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Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-

технічного навчального закладу 
(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку 

(підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників) 

 

1. Професія - 7243 Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної 

апаратури 

2. Кваліфікація  - радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної 

апаратури 3-го  розряду 

3. Кваліфікаційні  вимоги 

 

Повинен знати:  

основи електротехніки, радіотехніки та телебачення; 

будову, функціональні схеми й роботу основних вузлів телевізорів, 

радіоприймачів та іншої радіоапаратури; 

загальні знання про передавання і приймання кольорового зображення;  

правила, послідовність і способи розбирання та збирання телевізорів, 

радіоприймачів та іншої радіоапаратури;  

виявлення несправностей телевізорів, радіоприймачів та іншої 

радіоапаратури і методи їх ремонтування;  

призначення та порядок користування вимірювальними приладами; типи 

та конструкції кімнатних антен; 

правила та способи установлення телевізорів і радіоприймачів та 

підключення їх до антен;  

призначення та застосування монтажно-регулювального інструменту;  

властивості найважливіших електрорадіоматеріалів та їх застосування в 

радіотехніці. 

 

Повинен вміти:  

виконувати розбирання, складання, чищення телевізорів, радіоприймачів, 

магнітофонів, пристроїв відтворення інформації та іншої радіоапаратури не 

вище ІІ класу; 

ремонтувати кімнатні телевізійні антени; 

виконувати заміну запобіжника в радіотелеапаратурі, ремонт штекера, 

ручок керування, усувати нещільні контакти блокування, виконувати заміну та 

ремонт шнура живлення зі штепсельною вилкою, зняття та установку кінескопа 

телевізорів не вище ІІ класу, блоків, перемикачів телевізійних програм та 

перемикачів телевізійних каналів антенного вводу.  

виявляти причини несправностей та виконувати ремонт радіоприймачів 

ІV класу та сучасних радіоприймачів ІІІ – ІІ класу . 

 

4. Загальнопрофесійні вимоги 

Повинен: 

раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;  

дотримуватися норм технологічного процесу; 

         не допускати браку у роботі; 



 

         знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорони праці і 

навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного 

ведення робіт; 

        використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення 

природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо); 

        знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання 

професійних обов’язків;  

         володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення 

підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької 

діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.  

 

5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного  рівнів, кваліфікації 

осіб 

5.1 При вступі на навчання. 

Повна або базова  загальна середня освіта. 

5.2 Після закінчення навчання. 

Повна або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта або 

професійна підготовка на виробництві, освітньо-кваліфікаційний рівень 

«кваліфікований робітник» за професією радіомеханіка з обслуговування та 

ремонту радіотелевізійної апаратури 3-го  розряду; без вимог до стажу роботи. 

 

6. Сфера професійного використання випускника 

          Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, 

записування, відтворювання звуку й зображення. 

           

          7. Специфічні вимоги 

7.1 Вік: прийняття на роботу здійснюється  після закінчення строку 

навчання відповідно до законодавства  

7.2 Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій 

приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та 

небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, 

затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993). 

7.3 Медичні обмеження 

 



 

Типовий навчальний план 
Професія – 7243 Радіомеханік з 

обслуговування та ремонту радіотелевізійної 

апаратури 

Кваліфікація –    3-й розряд 

Загальний фонд навчального часу  – 1333 

години 

 

№ 

з/п 
Навчальні предмети  

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Загальнопрофесійна підготовка 74 4 

1.1.  Інформаційні технології 17 4 

1.2. Правила дорожнього руху 8  

1.3. Основи галузевої економіки і 

підприємництва 
17  

1.4. Основи правових знань 17  

1.5 Резерв часу 15  

2. Професійно-теоретична підготовка 461 46 

2.1. Електротехніка 34 3 

2.2. Читання креслень 17 5 

2.3. Радіоелектроніка та основи телебачення 145 19 

2.4. Матеріалознавство радіоелектронних засобів 17 2 

2.5. Технологія обслуговування та ремонту 

радіотелевізійної апаратури     
171 13 

2.6. Імпульсна і цифрова техніка 30 2 

2.7. Електрорадіовимірювання 17 2 

2.8. Охорона праці  30  

3. Професійно-практична підготовка 760  

3.1 Виробниче навчання 480  

3.2 Виробнича практика 280  

4. Консультації 30  

5. Державна кваліфікаційна атестація (або 

проміжна (поетапна) кваліфікаційна 

атестація при продовженні навчання) 

8  

6. Загальний обсяг навчального часу  

(без п. 4) 
1303 50 

 

 

 



 

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки кваліфікованих 

робітників за професією 7243 “Радіомеханік з обслуговування та ремонту 

радіотелевізійної апаратури”: 

1. Кабінети: 

- електротехніки; 

- матеріалознавства; 

- охорони праці; 

- креслення. 

- Майстерні: 

- радіомеханіків. 

 

2. Лабораторії: 

- інформаційних технологій; 

- радіолабораторія. 

 

 
Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих 

робітників: 

- допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій  за рахунок їх об'єднання; 

- індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватися при 

наявності обладнаного робочого місця; 

- предмети «Інформаційні технології», «Правила дорожнього руху» вивчаються за згодою 

підприємств - замовників кадрів. 



 

Типова навчальна програма  
з предмета «Інформаційні технології» 

 

№ 

теми 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Інформація та інформаційні технології 2  

2 Програмні засоби ПК. Комп'ютерні технології 8 2 

3 Мережні системи та сервіси 7 2 

Всього годин: 17 4 

 

Тема 1. Інформація та інформаційні технології 

Поняття про інформацію та інформаційні технології. 

 

Тема 2. Програмні засоби ПК. Комп'ютерні технології 

Програми створення текстових і графічних документів. Стилі оформлення 

та подання інформації.  

Розробка фірмового стилю. 

Мультимедійні технології. 

Види і типи презентацій. Загальні відомості про засоби створення 

презентацій. 

POWERPOINT. 

 

Лабораторно-практичні роботи: 

1.   Створення презентацій. Тема: «Заклад, де я навчаюсь». 

2.   Створення презентацій. Тема: «Моя майбутня професія». 

 

Тема 3. Мережні системи та сервіси 

Основи мережних систем. Мережі на основі ПК. Локальні, корпоративні і 

глобальні мережі. 

Загальні відомості про Іntеrnеt, електронну пошту та телеконференції.  

 Основні мережні сервіси. Браузери. 

 

Лабораторно-практичні роботи: 

1.  Пошук статистичної інформації в мережі Іntеrnеt (за напрямом професії).   

2.  Створення публікації «Інновації в професії» 

 



 

Типова навчальна програма  
з предмета “Правила дорожнього руху ” 

 

№  Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1 Закон України «Про дорожній рух». 

Загальні положення,  визначення 
1  

2 Обов’язки та права пасажирів і пішоходів 1  

3 Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, 

осіб, які керують гужовим транспортом і 

погоничів тварин 

1  

4 Регулювання дорожнього руху 1  

5 Рух транспорту та безпека пішоходів і 

пасажирів 
1  

6 Особливі умови руху 1  

7 Надання першої медичної допомоги під 

час дорожньо-транспортних випадків 
1  

8 Відповідальність за порушення правил 

дорожнього руху 
1  

Всього годин: 8  

 

Тема 1. Закон України «Про дорожній рух». Загальні положення, визначення 

Правила дорожнього руху. Загальні положення. Терміни та визначення 

Закону України «Про дорожній рух». Правила дорожнього руху як правова основа 

дорожнього руху, що має створити безпечні умови для всіх його учасників.  

Закон України «Про дорожній рух». Порядок навчання різних груп населення 

Правилам дорожнього руху. 

Аналіз дорожньо – транспортних пригод у населеному пункті, області та 

причини їх виникнення. 

Загальна структура і основні вимоги Правил дорожнього руху. 

Порядок введення обмежень у дорожньому русі, відповідність обмежень, 

інструкцій та інших нормативних актів вимогам Правил дорожнього руху. 

Терміни: пішохід, механічний транспортний засіб, мотоцикл, велосипед, 

причеп, напівпричеп, дорога, дозволена максимальна вага, прорізна частина, 

смуга руху, перехрестя, залізничний перехід, населений пункт, зупинка, стоянка, 

обгін, поступити дорогу, переважне право. Визначення цих термін 

 

Тема 2. Обов’язки та права пасажирів і пішоходів 

Порядок руху пішоходів у населених пунктах. 

Особливості руху пішоходів, які переносять громіздкі предмети, осіб, які 

пересуваються в інвалідних колясках без двигуна, керують велосипедом, мопедом 

та мотоциклом, тягнуть санки, візок тощо 



 

Порядок руху пішоходів за межами населених пунктів. Рух пішоходів у 

темну пору доби та в умовах недостатньої видимості. Груповий рух людей 

дорогою.  

Розподіл транспортних і пішохідних потоків. Тротуар. Пішохідна доріжка. 

Організована колона. «Знак»: «Пішохідний перехід». Груповий рух людей 

дорогою. Порядок переходу проїжджої частини дороги. Дії пішоходів при 

наближенні транспортного засобу з увімкненим проблисковим  маячком і 

спеціальним звуковим сигналом. 

Дії пішоходів, які  причетні до дорожньо-транспортної пригоди. 

Поведінка пасажирів на зупинках маршрутного  транспорту 

Значення світлофорів і жестів регулювальника. Як очікувати автобус, 

тролейбус, трамвай, автомобіль-таксі. Посадка та висадка пасажирів під час  

зупинки транспорту. 

 

Тема 3. Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, які керують гужовим 

транспортом і погоничів тварин 

Віковий ценз і вимоги до велосипедистів і водіїв мопедів, гужового 

транспорту і погоничів тварин. Технологічний стан і обладнання транспортних 

засобів. Документи водія. Обов’язки водія. 

Розміщення транспортних засобів на проїжджій частині дороги. 

Правила користування  велосипедною доріжкою. Випадки, коли рух  

зазначених транспортних засобів і прогін тварин  забороняється. Заборони водію. 

Вимоги до водія велосипеда, гужового транспорту, погоничів тварин. Заборони 

водію велосипеда забороняється. Заборони водію гужового транспорту. Заборони 

погоничам тварин. 

Небезпечні наслідки порушення вимог руху керуючими  велосипедами, 

мопедами, гужовим транспортом і прогоном тварин. 

 

Тема 4. Регулювання дорожнього руху 

Дорожні знаки та їх значення в загальній системі  організації дорожнього 

руху, їх класифікація. 

Дорожня розмітка та її значення в загальній системі організації дорожнього 

руху, класифікація розмітки . 

Дорожнє обладнання як допоміжний засіб забезпечення регулювання  

дорожнього руху на небезпечних ділянках трас. 

Типи світлофорів. Сигнали світлофора. Сигнали, що регулюють рух 

світлофорів. Вертикальні світлофори. Значення світлофорів. 

Сигнали регулювальника (особи, уповноважені регулювати дорожній рух): 

руки, що витягнуті в сторони, опущені; права рука зігнута перед грудьми; права 

рука витягнута вперед; рука, піднята вгору; інші сигнали регулювальника. 

Перевага сигналів регулювальника над сигналами світлофора, дорожніми 

знаками і розміткою. 

 

Тема 5.  Рух транспорту та безпека пішоходів і пасажирів 

Правосторонній рух транспорту і безпека пішоходів. Рух у декілька рядів. 

Взаємна увага – умова безпеки руху. 



 

Види і призначення попереджувальних сигналів. Правила подання світлових 

сигналів або рукою. Небезпечні  наслідки порушення правил подавання  

попереджувальних сигналів. 

Попереджувальні сигнали. Швидкість руху. Дистанція. Обгін. Безпека 

пішоходів і пасажирів. 

Поняття про шлях гальмування. Фактори, що впливають на величину  шляху 

гальмування. 

Види перехресть. Порядок руху на перехрестях. Зупинка і стоянка. 

 

Тема 6. Особливі умови руху 

Перевезення пасажирів при буксируванні транспортних засобів. 

Навчальна їзда. Умови, за яких  дозволяється навчальна їзда на  дорогах. 

Рух у житловій зоні. Переваги пішоходів під час руху в житловій зоні. 

Автомагістралі і автобани, їх основні ознаки. 

Рух по автомагістралях і автобанах. 

Основні ознаки гірських доріг і крутих спусків. Вимоги правил руху на 

гірських дорогах і крутих спусках. 

Початок руху, маневрування. Обгін. Зупинка та стоянка. Рух по швидкісних 

дорогах. Рух по гірських дорогах. Рух і стоянка в темний час доби. Буксирування. 

 

Тема 7. Надання першої медичної допомоги під час дорожньо-транспортних 

випадків 

Визначення і термінове призначення дії фактора травмування, звільнення 

потерпілого із пошкодженого транспортного засобу.  

Основні правила першої долікарської допомоги потерпілим. Надання першої 

допомоги при різних видах травм. Транспортування потерпілих при ДТП. 

 

Тема 8. Відповідальність за порушення правил дорожнього руху 

Соціально – економічні  і правові наслідки ДТП і порушення ПДР. Поняття і 

види адміністративних порушень. Кримінальна відповідальність. 

Відповідальність за нанесення матеріальної та природо - екологічної шкоди. 

Засоби адміністративного покарання. Дисциплінарна відповідальність. 

Суспільний вплив. Громадянська відповідальність. 

 

 

 

 

 

 



 

Типова навчальна програма 

з предмета „Основи галузевої економіки і підприємництва ” 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Предмет і роль курсу «Основи галузевої економіки і 

підприємництва» 

2  

2. Загальна характеристика зв’язку, як галузі 

матеріального виробництва 

 

 

 

2  

3. Єдина система зв’язку та її особливості 2  
4. Матеріально-технічна база підприємств зв’язку  2  

5. Підприємства зв’язку в умовах ринку 2  

6. Підприємництво як форма діяльності в умовах 

ринкової економіки та державна підтримка 

підприємницької діяльності 

2  

7. Основи виробничого процесу на підприємствах 

зв’язку  

2  

8. Трудові ресурси та заробітна плата на підприємствах  

зв’язку 

3  

 Всього годин: 17  

 

Тема 1. Предмет і роль курсу «Основи галузевої економіки і 

підприємництва». 

Економіка та її галузева структура. Мета вивчення курсу. Предмет і метод 

галузевої економіки. Економіка транспорту та зв’язку. Зміст курсу і його 

взаємодія з іншими дисциплінами.  

 

Тема 2.  Загальна характеристика  зв’язку, як галузі 

Зв’язок – складова ланка виробничої інфраструктури. Галузева структура 

зв’язку. Продукція зв’язку та її особливості. Правові та організаційні основи 

діяльності підприємств зв’язку.  

 

Тема 3. Єдина система зв’язку та її особливості  

Основні вимоги до зв’язку, як галузі економіки. Техніко-економічні 

особливості зв’язку.   

 

Тема 4.  Матеріально-технічна база підприємств зв’язку 

Характеристика елементів матеріально-технічної бази. Структура і взаємодія 

елементів матеріально-технічної бази. Особливості сучасної інфраструктури 

зв’язку. Основні напрямки прискорення науково-технічного прогресу зв’язку.  

 

 



 

Тема 5. Підприємства зв’язку в умовах ринку 

Підприємство як суб’єкт ринкової економіки. Економічні відносини 

власності. Соціально-економічні і організаційно-правові форми підприємств 

зв’язку. Особливості реформування власності на підприємствах зв’язку. 

 

Тема 6.  Підприємництво як форма діяльності в умовах ринкової економіки 

та державна підтримка підприємницької діяльності 

Сутність і функції підприємницької діяльності. Закон України «Про 

підприємство». Види підприємницької діяльності на підприємствах  зв’язку. 

Національна програма сприяння розвитку підприємництва в Україні. 

 

Тема 7.  Основи виробничого процесу на підприємствах зв’язку 

Зміст виробництва. Поняття про виробничий процес. Типи виробництва та 

їхня ефективність. Основні принципи організації виробничого процесу. Поняття 

про виробничий цикл. Типи виробництва і їх характеристика. Основи потокового 

виробництва. Сутність і значення технічної підготовки виробництва. Показники 

ефективності виробництва.  

 

Тема 8.  Трудові ресурси та заробітна плата на підприємствах  зв’язку  

Поняття про організацію праці. Особливості організації праці на 

підприємствах зв’язку. Персонал підприємства. Основи нормування праці на 

підприємствах зв’язку. Види заробітної плати. Структура заробітної плати: 

основна, додаткова, інші виплати. Матеріальне заохочення працівників.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Типова навчальна програма 

з предмета “Основи правових знань ” 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Право - соціальна цінність, складова частина 

загальнолюдської культури. Поняття та ознаки 

правової держави 

1  

2. Конституційні основи України 5  

3. Цивільне право і відносини, що ним регулюються 1  

4. Господарство і право 1  

5. Захист господарчих прав та інтересів. Розгляд 

господарчих спорів 

2  

6. Праця, закон і ми 2  

7. Адміністративне право та державне управління 2  

8. Злочин і покарання 2  

9. Правова охорона природи. Охорона природи - 

невід'ємна умова економічного та соціального розвитку 

України 

1  

                                                                  Всього годин 17  

 

Тема 1. Право - соціальна цінність, складова частина загальнолюдської 

культури. Поняття та ознаки правової держави 

Право у житті кожного з нас. Право - цінність - одна із засад державного і 

суспільного життя. Принципи права - його провідні основоположні ідеї. 

Морально-етична природа права. Правомірна поведінка і правопорушення. 

Юридична відповідальність. 

 

Тема 2. Конституційні основи України 

Громадянин і держава. Поняття громадянства в Україні. Правове становище 

громадян України, їхня рівноправність. 

Особисті права і свободи громадян: право кожної людини на життя, на 

повагу до гідності, на свободу та особисту недоторканість; недоторканість житла 

кожного, таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої 

кореспонденції, право на захист від втручання в особисте і сімейне життя тощо. 

Вибори, референдум в Україні. Здійснення волевиявлення народу через 

вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії в Україні. Верховна 

Рада України (парламент). Верховна Рада - представницький орган державної 

влади в Україні. Її склад, структура, повноваження і порядок роботи. Президент 

України - глава держави. Обрання Президента України та його повноваження. 

Припинення повноважень Президента України. 

Кабінет Міністрів України - вищий орган у системі органів виконавчої 

влади. 



 

Правосуддя. Конституційний суд України. Здійснення правосуддя в Україні 

винятково судами. Система судів в Україні. 

Місцеве самоврядування. Поняття місцевого самоврядування в Україні, 

його система та повноваження. 

 

Тема 3. Цивільне право і відносини, що ним регулюються 

Поняття цивільного права України. Цивільне законодавство. Цивільні 

правовідносини та їх регулювання. Суб'єкти цивільних правовідносин. Юридичні 

особи. Об'єкти цивільних правовідносин. 

 

Тема 4. Господарство і право 

Поняття господарського права та його роль у регулюванні господарських 

відносин. Система господарського права. Господарське законодавство, 

господарські правовідносини. Суб'єкти господарського права. Правове становище 

господарських організацій. Правове становище підприємств і об'єднань. 

 

Тема 5. Захист господарських прав та інтересів. Розгляд господарських  

спорів 

Загальні положення. Органи, що вирішують господарські спори. Закони, які 

використовуються для розв'язання господарських спорів. 

 

Тема 6. Праця, закон і ми 

Трудовий договір. Право громадян України на працю. 

Загальна характеристика трудового права України. Трудовий договір. 

Робочий час і час відпочинку. Заробітна плата. 

 

Тема 7. Адміністративне право та державне управління 

Визначення та загальні положення адміністративного права.  

Поняття та організація державного управління. Роль адміністративного 

права у регулюванні відносин у сфері державного управління. 

 

Тема 8. Злочин і покарання 

Поняття кримінального права. Загальні положення кримінального права. 

Злочин та інші правопорушення. 

Види покарань. Поняття індивідуалізації покарання стосовно особи 

відповідно до вчинку. 

 

Тема 9. Правова охорона природи. Охорона природи - невід'ємна умова 

економічного та соціального розвитку України 

Екологічне право та його роль у регулюванні системи "природа-людина-

суспільство". Основні принципи охорони навколишнього середовища. 

Відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього 

середовища. 

 

 

 



 

Типова навчальна програма 
 з предмета “Електротехніка» 

 

№  

п\п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні роботи 

1. Вступ 1  

2. Основи електростатики 2  

3. Постійний струм та кола постійного струму 8 1 

4. Змінний струм та кола змінного струму 10 2 

5. Трансформатори 4  

6. Електричні машини 6  

7. Електричні апарати 3  

 Всього годин: 34 3 

 

Тема 1. Вступ 

Коротка характеристика та зміст предмета “Електротехніка”. Зв’язок з 

іншими предметами (математика, фізика, хімія). Значення електротехнічної 

підготовки для кваліфікованих робітників. Розвиток електротехніки, енергетики 

та електроніки в Україні. 

 

Тема 2. Основи електростатики 

Електризація тіл. Силова взаємодія заряджених тіл. Закон Кулона. 

Напруженість, потенціал і робота електричного поля. Провідники і діелектрики в 

електричному полі. Електрична ємність. Ємність плоского конденсатора і блока 

конденсаторів. Типи конденсаторів та їх застосування. 

 

Тема 3. Постійний струм та кола постійного струму 

Поняття про електричний струм. Сила струму, густина та напрямок струму. 

Коло постійного струму. Джерело та споживачі постійного струму. 

Електрорушійна сила. Електричний опір. Резистор. Залежність опору провідника 

від довжини, площі поперечного перерізу, матеріалу провідника і температури. 

Закони Ома для ділянки кола та повного кола. Поняття про коротке замикання. 

Коло постійного струму з послідовним, паралельним та змішаним з’єднанням 

елементів. Закони Кірхгофа. Робота і потужність постійного струму. Теплова дія 

струму. Закон Джоуля-Ленца. Нагрівання проводів. Вибір перерізу дроту залежно 

від максимально допустимого струму у проводі. Методи розрахунку нескладних 

електричних кіл. Втрата напруги у проводах. Поняття про нелінійні кола 

постійного струму. 

 

Лабораторно-практична робота 

1. Дослідження кіл з послідовним, паралельним та змішаним  з’єднанням. 

 

 



 

Тема 4. Змінний струм та кола змінного струму 

Синусоїдальний змінний струм. Отримання змінного струму. Графічне 

зображення змінного струму. Характеристики змінного струму: миттєве, 

амплітудне та діюче значення, період, частота, кутова частота, фаза. Поняття про 

векторні діаграми струмів та напруг. 

Активний опір провідників. Коло змінного струму з активним опором: 

векторна діаграма, закон Ома. Коло з індуктивним опором: векторна діаграма, 

закон Ома. Коло з ємнісним опором: векторна діаграма, закон Ома. 

Послідовне, паралельне та змішане з’єднання активного, індуктивного та 

ємнісного опорів. Еквівалентний опір та еквівалентна провідність кіл, закон Ома, 

векторні діаграми цих кіл. Резонанси напруг та струмів. Частотні та енергетичні 

характеристики резонансних кіл. 

Активна, реактивна та повна потужність в колі змінного струму. Трикутник 

потужностей, коефіцієнт потужності, його практичне значення. 

Трифазна система змінного струму, її графічне зображення та векторні 

діаграми. З’єднання обмоток генератора і споживача зіркою та трикутником, 

співвідношення між фазними і лінійними струмами й напругами при з’єднанні 

зіркою та трикутником. Ввімкнення навантаження  у трифазну мережу, роль 

нульового проводу. Активна, реактивна і повна потужності у трифазній системі. 

 

Лабораторно-практичні роботи 

1. Перевірка закону Ома при послідовному з’єднанні активного,  індуктивного 

та ємнісного опорів. Отримання резонансу  напруг. 

2. Паралельне з’єднання індуктивного та ємнісного опорів.  Отримання 

резонансу струмів. 

 

Тема 5.  Трансформатори 

Загальні відомості про трансформатори та їх класифікація. Принцип дії та 

будова трансформатора. Коефіцієнт трансформації. Режими роботи 

трансформатора: холостого ходу, короткого замикання, навантаження. Втрати 

потужності та коефіцієнт корисної дії трансформатора. Використання 

трансформаторів при передачі електроенергії на великі відстані. Поняття про 

трифазні трансформатори. 

Автотрансформатори: будова, переваги і недоліки, області застосування. 

Вимірювальні трансформатори струму і напруги. Зварювальні трансформатори. 

 

Тема 6. Електричні машини 

Загальні відомості про електричні машини та їх класифікація. Принцип дії і 

будова асинхронних двигунів змінного струму. Принцип дії і будова синхронного 

генератора. Синхронні двигуни.  

Принцип дії і будова генератора постійного струму. 

Робота машини постійного струму в режимі двигуна. Двигуни з 

паралельним, послідовним та змішаним збудженням. Універсальні колекторні 

двигуни. 

 

 



 

Тема 7. Електричні апарати 

 Загальні відомості про електричні апарати та їх класифікація. Рубильники, 

вимикачі, перемикачі, кнопки. Запобіжники. Автоматичні вимикачі. 

Електромагнітні виконавчі пристрої. Електромагнітні контактори та пускачі. 

Безконтактні апарати. Електричні реле. 

 



 

Типова навчальна програма  
з предмета “Читання креслень ” 

 

№  

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 
З них на  

практичні роботи 

1. Загальні положення курсу креслення 4 2 

2. Умовні графічні позначення 

електрорадіоелементів 
4  

3. Читання і виконання схем 9 3 

 Всього годин: 17 5 

 

Тема 1. Загальні положення курсу креслення 

Зміст курсу і його завдання. Значення графічної підготовки для 

кваліфікованого робітника. Поняття про Єдину систему конструкторської 

документації (ЄСКД). Значення стандартів. Загальні вимоги до виконання та 

оформлення креслень.  

Загальні відомості про креслення та схеми електрорадіотехнічних пристроїв. 

Формати. Масштаби. Основний напис. Лінії на кресленнях та вимоги до їх 

виконання. Текстова інформація. 

 

Практична робота  

1. Основні написи  

 

Тема 2. Умовні графічні позначення електрорадіоелементів. 

Умовні графічні позначення (УГП) елементів на електричних принципових 

схемах. Позначення резисторів, конденсаторів, котушок індуктивності, дроселів, 

трансформаторів, комутаційних пристроїв, електровакуумних,   

напівпровідникових, п’єзоелектричних приладів та електрорадіовимірювальних 

приладів.  

 

Тема 3. Читання і виконання схем 

Типи схем, їх призначення та використання.  Літерна частина умовних 

позначень на схемах. Цифрова частина позначень. 

Читання і виконання креслень з професії: основні правила виконання 

радіосхем; правила виконання структурних і функціональних схем; правила 

виконання принципових схем; приклади виконання нескладних схем 

радіотехнічних пристроїв; правила читання радіосхем; правила виконання 

переліку елементів. 

 

Практичні роботи 

1. Виконання нескладної функціональної схеми. 

2. Виконання схеми електричної принципової (нескладної). 

3. Виконання переліку елементів до схеми електричної принципової. 

 

 



 

Типова навчальна програма  
з предмета “Радіоелектроніка та основи телебачення “ 

 

№  

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні роботи 

1. Радіохвилі 4  

2. Електронні та іонні прилади 4  

3. Напівпровідникові прилади 16 3 

4. Коливальні системи 6 2 

5. Підсилювачі 12 2 

6. Електронні випрямлячі і стабілізатори 8 2 

7. Електронні генератори 6 1 

8. Імпульсні генератори 6 2 

9. Радіопередавачі 4  

10. Радіоприймачі 12 2 

11. Антено-фідерні пристрої 4 1 

12. Принцип передачі зображення 6  

13. Кінескоп 4 1 

14. Функціональна схема чорно-білого 

телевізора 
2  

15. Канали зображення і звуку телевізора 10 1 

16. Розгорткові пристрої телевізора 11 1 

17. Канал синхронізації телевізора 4 1 

18. Схеми автоматичних регулювань у 

телевізорі 
4  

19. Фізичні основи і принципи кольорового 

телебачення 
5  

20. Функціональна схема кольорового 

телевізора 
4  

21. Особливості функціональних вузлів 

кольорового телевізора  
13  

 Всього годин: 145 19 

 

Тема 1.  Радіохвилі 

Вступ до предмета. Поняття "радіотехніка" і "електроніка"; застосування 

радіоелектроніки у радіозв'язку і телебаченні. Перспективи розвитку 

радіоелектроніки. 

Фізична суть радіохвилі. Параметри радіохвилі: амплітуда, частота і фаза 

коливань. Ознайомлення з процесами в коливальному контурі.  Частотний 

діапазон радіохвиль і його використання. Характеристика застосування 

радіохвиль в різних галузях, зокрема радіозв'язку.  Залежність поширення 

радіохвиль від частотного діапазону і від умов: стану середовища (атмосфери, 

іоносфери, землі), часу доби тощо. 



 

Тема 2. Електронні та іонні прилади 

Фізика електричного струму в різних середовищах. Поведінка електрона в 

електричному та магнітному полях вакуумного середовища. Використання дії 

електричного та магнітного полів в електронних приладах. Явище електронної 

емісії. Види електронної емісії та їх застосування в електронних приладах. 

Поняття про електронний шум і його негативний вплив на роботу електронних 

пристроїв. 

Електронно-вакуумні прилади: діод, тріод, тетрод, пентод – будова, 

принцип дії, параметри і застосування. Умовне графічне позначення електронно-

вакуумних приладів на принципових схемах. Найпростіші варіанти принципових 

схем з електронно-вакуумними приладами та їх робота. Коротка характеристика 

інших видів електронно-вакуумних приладів. Електронно-променеві трубки. 

Характеристика основних видів індикаторних приладів: їх будова, принцип 

дії, позначення на схемах, застосування. Види дисплеїв та їх характеристика. 

 

Тема 3. Напівпровідникові прилади 

Коротка характеристика фізичних процесів у напівпровідникових приладах. 

Види провідності у напівпровіднику. Електронно-дірковий p–n-перехід, його 

утворення, властивості і застосування. Напівпровідниковий діод і стабілітрон – 

принцип дії, параметри, схеми включення та робота. Види напівпровідникових 

діодів, їх характеристики і застосування. Умовні графічні позначення діодів. 

Біполярні транзистори: будова, принцип роботи, параметри і застосування. 

Умовні графічні позначення біполярних транзисторів та схеми їх включення. 

Робота, характеристики і застосування схем включення транзисторів: зі спільною 

базою (СБ), спільним емітером (СЕ) та спільним колектором (СК), висновки. 

Статичні та динамічні вольт-амперні характеристики транзистора. Складений 

транзистор. 

Польові транзистори: типи, будова, принцип роботи, характеристики і 

застосування. Умовні графічні позначення польових транзисторів та схеми їх 

включення. Принцип роботи схем на польових транзисторах.  

Тиристори: типи тиристорів, їх будова, принцип роботи, характеристики і 

застосування. Умовні графічні позначення тиристорів. 

Окремі види напівпровідникових приладів: одноперехідний транзистор 

(двобазовий діод), напівпровідникові прилади без p-n-переходу – будова, принцип 

роботи, характеристики і застосування. 

Інтегральні мікросхеми (ІМС) – загальна характеристика, види, принцип 

побудови і застосування. Переваги ІМС над іншими видами електронних 

приладів. 

Оптоелектронні прилади.  

 

Лабораторно-практичні роботи 

1. Дослідження напівпровідникового діода. 

2. Дослідження тиристора. 

3. Дослідження транзистора. 

 

 



 

Тема 4. Коливальні системи 

Фізичні процеси, які відбуваються в коливальному контурі. Параметри 

коливального контура. Векторне представлення процесів у коливальному контурі. 

Частотна характеристика (резонансна крива) коливального контура, поняття 

смуги пропускання і настроювання контурів. Послідовний та паралельний 

коливальні контури і процеси, що в них відбуваються. Застосування коливальних 

контурів як обов'язкових елементів будь-яких радіотехнічних пристроїв. 

Види, робота, характеристики і застосування зв'язаних коливальних 

контурів. 

Поняття спектру частот сигналу. Частотні фільтри: види, будова (схеми), 

частотні характеристики і застосування. 

 

Лабораторно-практичні роботи 

1. Дослідження коливальних контурів. 

2. Дослідження частотних фільтрів. 

 

Тема 5. Підсилювачі 

Призначення і класифікація підсилювачів. 

Підсилювачі звукової частоти (ПЗЧ). Робочий режим транзисторного 

підсилювального каскаду на прикладі резистивного каскаду: струми і напруги 

схеми, формули та графіки процесів. Побудова динамічних (робочих) 

характеристик підсилювального каскаду (вихідної та вхідної), вибір елементів 

схеми. 

Принцип роботи та параметри схем зміщення і температурної стабілізації 

транзисторних підсилювальних каскадів. 

Параметри підсилювача. Характеристика спотворень (частотних та 

нелінійних), які вносить підсилювач у сигнал. Особливості багатокаскадного 

підсилювача, зв'язки між каскадами підсилення та їх вплив на роботу і параметри 

підсилювача. Зворотні зв'язки (33) у підсилювачі. Негативні (НЗЗ) та позитивні 

(ПЗЗ) зворотні зв'язки у підсилювачі; застосування НЗЗ. Приклади схем 

підсилювальних каскадів зі зворотними зв'язками, каскадних схем та каскадів 

підсилення на польових транзисторах, їх робота. Приклади схем, які пояснюють 

принцип дії найпоширеніших регулювань у ПЗЧ: підсилення, тембру високої 

частоти та тембру низької частоти. Характеристика режимів роботи транзистора 

(класу А, класу В, класу АВ і класу С). Графічне зображення режимів роботи 

транзисторів. Склад і принцип роботи найпоширеніших схем вихідних каскадів 

ПЗЧ (трансформаторних і безтрансформаторних), в тому числі двотактних. 

Переваги та недоліки різних видів схем, їх застосування. 

Підсилювачі високої частоти (ПВЧ) – призначення, види і особливості 

роботи. Робота і характеристики типових схем вибірних ПВЧ: резонансного, 

смугового та підсилювача з НЗЗ. Застосування і робота на високих частотах 

каскадних схем. 

Загальна характеристика широкосмугових (телевізійних) підсилювачів. 

Підсилювачі постійного струму (ППС) – особливості роботи, приклади схем 

і застосування. Поняття "дрейфу нуля" у ППС та способи боротьби з ним. ППС 

диференціального типу: схеми і принцип роботи. Застосування диференціальних 



 

підсилювачів у мікросхемах Операційні підсилювачі – побудова схем, принцип 

роботи, параметри. 

 

Лабораторно-практичні роботи 

1. Дослідження попередніх ПЗЧ. 

2. Дослідження кінцевих ПЗЧ. 

 

Тема 6. Електронні випрямлячі і стабілізатори 

Загальна схема випрямляча. 

Принцип роботи і характеристики випрямних схем: однопівперіодної, 

звичайної двопівперіодної,  мостової двопівперіодної. Одно- і двопівперіодна 

схеми випрямлення з подвоєнням напруги. Порівняльна характеристика і 

застосування схем випрямлення. 

Згладжувальний фільтр – призначення і принцип роботи. Прості та складні 

згладжувальні фільтри, їх схеми, принцип роботи і параметри. 

Параметричні та компенсаційні стабілізатори напруги і струму – 

призначення, основний принцип роботи, параметри й застосування. Принцип 

роботи схеми стабілізатора напруги і струму компенсаційного типу. Загальний 

принцип роботи схем перетворення постійної напруги. 

 

Лабораторно-практичні роботи 

1. Дослідження схем випрямлячів. 

2. Дослідження електронного стабілізатора напруги. 

 

Тема 7. Електронні генератори 

Принцип роботи схем електронних синусоїдальних генераторів LC- та RC-

типів.  Умови самозбудження автогенератора (баланс фаз та баланс амплітуд), 

способи забезпечення цих умов. Принцип роботи схеми LC-генератора з 

трансформаторним зворотним зв'язком. Особливості будови та роботи 

індуктивної та ємнісної триточкових схем. Схема RC-синусоїдального генератора: 

загальний принцип побудови схеми RC-генератора та схем його фазообертальних 

кіл (R-паралель та С-паралель). Стабільність частоти синусоїдального генератора. 

Способи стабілізації частоти генератора. Кварцова стабілізація частоти та 

принципу роботи схеми стабілізації на тунельному діодові. 

 

Лабораторно-практична робота  

1. Дослідження RC-генератора. 

 

Тема 8. Імпульсні генератори 

Схеми, детальний принцип роботи і застосування імпульсних генераторів: 

симетричного мультивібратора, симетричного тригера, очікувального 

мультивібратора, несиметричного тригера та блокінг-генератора. Графіки напруг. 

Особливості схем та їх застосування. Порівняльна характеристика різних схем 

генераторів. Принцип та схема формування імпульсної напруги пилкоподібної 

форми. 

 



 

Лабораторно-практичні роботи 

1. Дослідження мультивібратора. 

2. Дослідження тригера. 

 

Тема 9. Радіопередавачі 

Загальний принцип роботи та  схема радіопередавача. Призначення і 

принцип роботи складових загальної схеми радіопередавача. Модуляції несучої 

частоти простим синусоїдальним та складним інформаційним сигналами. 

Принцип та параметри амплітудної і частотної модуляцій.  Графіки форми 

сигналів, їх спектри до і після модуляції. Застосування різних видів модуляції. 

Технічна реалізація амплітудної та частотної модуляції. Переваги та недоліки 

різних видів модуляції. Типи і параметри радіопередавачів.  

Характеристика телевізійних сигналів. Особливості модуляції телевізійних 

радіопередавачів. Характеристика спектру телевізійного сигналу. 

 

Тема 10. Радіоприймачі 

Загальний принцип роботи і схема радіоприймача. Демодуляція 

(детектування) модульованого сигналу. 

Схема найпростішого (детекторного) радіоприймача, принцип його роботи. 

Основні параметри (показники) радіоприймача. 

Радіоприймач прямого підсилення: принцип роботи, особливості схеми, 

параметри і застосування. Характеристика його якісних показників. Принцип 

роботи радіоприймача регенеративного типу. 

Радіоприймач супергетеродинного типу – функціональна схема, принцип 

роботи, параметри і застосування. Дзеркальна перешкода. Вітчизняні стандарти 

проміжних частот супергетеродинного прийому. Вибір проміжних частот. 

Характеристика якісних показників супергетеродинного приймача. 

Особливості характерних функціональних вузлів супергетеродинного 

радіоприймача, їх робота на прикладі типових принципових схем вхідних кіл,  

підсилювача високої частоти, перетворювача частоти (змішувача та  гетеродина), 

підсилювача проміжної частоти. Детектор. Принципова схема  амплітудного 

детектора (в тому числі з подвоєнням напруги). Принципові схеми частотних 

детекторів. Параметри детекторів та особливості елементів їх схем. Графіки  

сигналів та векторними діаграмами. 

Загальний принцип роботи і параметрів схем автоматичних регулювань у 

радіоприймачі: автоматичного регулювання підсилення (АРП) та автоматичного 

підстроювання частоти гетеродина (АПЧГ). Особливості схем АРП і АПЧГ у 

телевізійному приймачі. 

 

Лабораторно-практичні роботи  

1. Дослідження амплітудного детектора. 

2. Дослідження частотного детектора. 

 

Тема 11. Антено-фідерні пристрої 

Принцип дії передавальної і приймальної антени. Поляризація радіохвилі. 

Спільна робота антени і фідера. Види і параметри фідерних ліній. 



 

Основні параметри антени. Діюча висота, діаграма напрямленості, 

коефіцієнт підсилення, вхідний (вихідний) опір. Способи покращення параметрів 

антени. 

Найпростіші типи антен. Характеристика основних параметрів кожного 

типу антен. Застосування антен. Симетричний півхвильовий вібратор. Петлевий 

вібратор. Інші типи ультракороткохвильових антен. Чвертьхвильовий заземлений 

вібратор – параметри і застосування. Способи узгодження симетричних антен 

коаксіальним кабелем. 

Принцип роботи і види магнітних антен та антен сантиметрових і 

міліметрових радіохвиль. 

 

Лабораторно-практична робота 

1. Визначення параметрів антени. 

 

Тема 12. Принцип передачі зображення 

Принцип дії телемовної системи. Основні явища і принципи, які 

використовуються при передачі зображень в телемовній системі. Основні  

терміни і поняття: відеосигнал, телевізійна передавальна і приймальна трубки, 

телецентр, телевізор, розгортання зображення, синхрогенератор. Передача 

зображення від об'єкта до екрана кінескопа. Особливості передачі кольорового 

зображення. 

Стандарти розкладання зображення у вітчизняній телемовній системі. 

Розгортання телевізійного зображення. Прямий та зворотний ходи кадрової 

(вертикальної) та рядкової (горизонтальної) розгорток. Робота генераторів 

розгорток і відхильних котушок. Синхронізація генераторів розгорток. Вибір 

частот розгорток. Принцип утворення черезрядкової розгортки і результат її 

застосування у телемовній системі. 

Телевізійний сигнал. Утворення телевізійного відеосигналу, його форма і 

спектр. Спрощена схема телевізійної передавальної трубки. Телевізійні 

відеосигнали позитивної і негативної полярностей. Складові повного 

телевізійного відеосигналу, їх параметри. Передача повного телевізійного 

відеосигналу. 

 

Тема 13. Кінескоп 

Будова і принцип роботи чорно-білої телевізійної приймальної електронно-

променевої трубки (кінескопа). Умовне графічне позначення кінескопа і 

включення його у схему. Напруги та сигнали на електродах трубки. 

Параметри кінескопа. Модуляційна та світлова характеристики кінескопа. 

Вибір режиму роботи трубки. Будова і параметри екрана кінескопа. Особливості 

та принцип роботи кольорового кінескопа. Конструктивні та експлуатаційні 

показники різних типів кінескопів. 

 

Лабораторно-практична робота 

1. Вивчення параметрів кінескопа. 

 

 



 

Тема 14. Функціональна схема чорно-білого телевізора 

Загальний принцип роботи чорно-білого телевізора. Одноканальна схема 

супергетеродинного телевізійного приймача. Призначення всіх функціональних 

складових та їх взаємозв'язок. Особливості схеми прийому. Схемні та 

конструктивні особливості функціональних вузлів. Тенденції і перспективи 

розвитку.  

Метод різницевої частоти. Відмінності окремих вузлів телевізора від 

аналогічних в радіоприймачі. Експлуатаційні та інші параметри телевізійних 

приймачів. Показники якості. Методика оцінки якісних параметрів телевізора. 

 

Тема 15. Канали зображення і звуку телевізора 

Схеми і особливості функціональних вузлів каналу зображення та звуку 

телевізора. Робота цих вузлів за типовими принциповими схемами: 

- у вхідних колах – види зв'язку антени з вхідним контуром та контуру з 

входом підсилювача високої частоти (ПВЧ); 

- у ПВЧ – особливості включення транзистора і способи перестроювання 

контурів; 

- у перетворювачі частоти – побудова схем змішувача та гетеродина та 

способи забезпечення стабільності частоти гетеродина; 

- у підсилювачі проміжної частоти (ППЧ) – необхідність і способи 

забезпечення характерної форми частотної характеристики (ЧХ) та вплив ЧХ 

ППЧ на якість зображення телевізора; 

- у відеодетекторі (ВД) – особливості  детектування телевізійного сигналу, 

вибір параметрів схеми та конструктивного виконання; 

- у відеопідсилювачі (ВП) – особливості схем ВП, способи забезпечення 

широкосмуговості (схеми корекції частотної характеристики в області  низьких та 

високих частот), види спотворень сигналу і їх вплив на якість зображення; 

принцип та схеми відновлення постійної складової відеосигналу (фіксації рівня 

"чорного"); 

- у звуковому каналі – особливості різних схем каналу (суміщеної, 

паралельної і квазіпаралельної) та особливості схем функціональних вузлів. 

Схемні та конструктивні особливості та параметри селектора каналів. 

Еволюція розвитку схем та конструкцій функціональних вузлів телевізора,  

перспективи розвитку. 

 

Лабораторно-практична робота 

1. Дослідження каналу зображення телевізора. 

 

Тема 16. Розгорткові пристрої телевізора 

Будова генераторів розгорток, принципові схеми. Робота всіх 

функціональних вузлів розгорткових пристроїв телевізора, їх конструктивні 

особливості. 

Генератор кадрової розгортки (ГКР). Принцип роботи ГКР, забезпечення 

лінійності пилкоподібного струму відхилення та необхідної форми сигналів. 

Блокінг-генератор як задавальний генератор кадрової розгортки. Принцип 

синхронізації генератора кадрової розгортки. Умови забезпечення синхронізації. 



 

Генератор лінійно-змінної напруги. Принципова схема генератора лінійно-змінної 

напруги. 

Проміжні каскади ГКР (від задавального генератора до вихідного каскаду), 

формування в них сигналів заданої форми для забезпечення лінійності 

відхильного струму. 

Вихідні каскади ГКР. Типи вихідних каскадів і їх порівняльна 

характеристика. Принципова схема трансформаторного вихідного каскаду – 

робота, особливості схеми, застосування. Принципова схема 

безтрансформаторного вихідного каскаду. Переваги і недоліки різних схем 

вихідних каскадів. Конструктивні особливості та елементна база сучасних ГКР, 

перспективи розвитку. 

Генератор рядкової розгортки (ГРР). Загальний принцип роботи і 

особливості схеми ГРР. Забезпечення лінійності пилкоподібного струму 

відхилення. Порівняльна характеристика ГКР і ГРР. Несиметричний 

мультивібратор як задавальний генератор рядкової розгортки – робота за 

принциповою схемою, характерні особливості і застосування. Синусоїдальний 

генератор як задавальний генератор рядкової розгортки. Задавальні генератори в 

мікросхемах. 

Транзисторний вихідний каскад ГРР. Двосторонній симетричний 

транзисторно-діодний ключ. Принцип роботи. Графіки струмів та напруг. 

Принцип корекції нелінійних спотворень растру по горизонталі. Пристрої 

корекції. Застосування схеми вихідного каскаду для формування вторинних 

напруг живлення та спеціальних сигналів. 

Інерційна схема синхронізації АПЧіФ – принципова схема та її робота. 

Графіки напруг. Переваги інерційної синхронізації ГРР. Види схем АПЧіФ. 

Постійна часу схеми АПЧіФ. Робота схеми АПЧіФ в сучасних телевізорах. 

 

Лабораторно-практична робота 

1. Дослідження розгорткових пристроїв телевізора. 

 

Тема 17. Канал синхронізації телевізора 

Будова та принцип роботи каналу синхронізації телевізора і його складових. 

Амплітудний селектор та схеми розділення синхроімпульсів. Принципові схеми 

складових каналу, їх робота.  Принципова схема каналу синхронізації. Принцип 

роботи інтегруючих та диференціюючих кіл. Аналіз реакції інтегруючого та 

диференціюючого кіл на прямокутний імпульс. Принцип розділення 

синхроімпульсів у телеприймачі. 

 

Лабораторно-практична робота 

1. Дослідження каналу синхронізації телевізора. 

 

Тема 18. Схеми автоматичних регулювань у телевізорі 

Призначення, особливості будови та робота найважливіших схем 

автоматичних регулювань у телевізорах. 

Схема автоматичного регулювання підсилення (АРП). Особливості і 

параметри схеми АРП. Схема АРП сучасного телевізора. Схема автоматичного 



 

підстроювання частоти гетеродина (АПЧГ) – призначення, будова та робота 

Параметри схеми АПЧГ та особливості її роботи в сучасному телевізорі. 

Схема автоматичного гасіння променя кінескопа після вимкнення 

телевізора. Схема автоматичного обмежування струму променя (ОСП).  

Особливості роботи схем ОСП сучасних телевізорів. 

 

Тема 19. Фізичні основи і принципи кольорового телебачення 

Фізичні процеси та принципи передачі-прийому кольорового телевізійного 

зображення. Будова і принцип роботи кольорового кінескопа та утворення в 

ньому кольорового зображення. Характеристика різних типів кінескопів, їх  

порівняльна характеристика і параметри. 

Характеристика сигналів кольорового телебачення (сигналу яскравості і 

різницевих сигналів колірності), способи їх передачі та обробки в телевізорі. 

Варіанти схем обробки сигналів колірності в кольорових телевізорах, принцип їх 

роботи. Призначення та принцип роботи складових колірного блока телевізора: 

лінії затримки та відеопідсилювача – в каналі яскравості; електронного 

комутатора, ультразвукової лінії затримки, детекторів різницевих колірних 

сигналів (червоного та синього), матриць утворення різницевого зеленого сигналу 

та сигналів основних кольорів (R – червоного, G – зеленого, В – блакитного) – в 

каналі колірності. 

Системи кольорового телебачення. 

 

Тема 20. Функціональна схема кольорового телевізора 

Принцип роботи сучасного кольорового телевізора за його повною 

функціональною схемою. Характерні особливості схем, вузлів. Функції матриць 

сигналів основних кольорів, схеми колірної синхронізації. Особливості схем і 

конструкцій різних типів сучасних телеприймачів та їх функціональних 

складових. Перспективи розвитку схемотехніки, конструкцій та елементної бази 

телевізорів. 

 

Тема 21.Особливості функціональних вузлів кольорового телевізора 

Склад, робота та особливості принципових схем основних вузлів 

кольорового телевізора. Канал сигналу яскравості. Електронний комутатор. 

Ультразвукова лінія затримки. Схема колірної синхронізації. Амплітудні 

обмежувачі колірних сигналів. Частотні детектори різницевих сигналів. Матриці 

сигналів. Підсилювач проміжної частоти (ППЧ). Генератор рядкової розгортки 

(ГРР). Генератор кадрової розгортки (ГКР). 

Геометричні спотворення растру типу "подушка" у кольоровому телевізорі 

та їх корекція – принцип, схеми і технічна реалізація. Корекція подушкоподібних 

спотворень растру по вертикалі і горизонталі за допомогою коректуючого 

трансформатора. Діодний модулятор. 

Схеми центрування растру по горизонталі і вертикалі – будова та принцип 

роботи схем, характерних для різних моделей телевізорів. 

Статичне й динамічне зведення променів кінескопа кольорового телевізора 

– принцип, технічна реалізація в різних моделях телевізорів, правила і порядок  

регулювання. Поняття про баланс білого. Статичний та динамічний баланс білого 



 

та шляхи його досягнення (регулювання) у телевізорах різних поколінь. 

Схема автоматичного розмагнічування кінескопа – призначення та робота 

на прикладі схеми одного з найпоширеніших варіантів. 

Тенденції і перспективи розвитку телевізійних приймальних пристроїв. 



 

Типова навчальна програма 

з предмета “Матеріалознавство радіоелектронних засобів ” 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Основні властивості та характеристики 

електрорадіоматеріалів 
2  

2. Провідникові матеріали 4 1 

3. Діелектричні матеріали 4 1 

4. Напівпровідникові матеріали 3  

5. Магнітні матеріали 2  

6. Допоміжні матеріали 2  

 Всього годин: 17 2 

 

Тема 1.Основні властивості та характеристики електрорадіоматеріалів 

Загальні відомості про електрорадіоматеріали, їх застосування в 

радіопристроях і в радіотелевізійній апаратурі (РТА). Класифікація електро-

радіоматеріалів за основними властивостями, поділ на групи матеріалів: 

провідникові, діелектричні, напівпровідникові, магнітні, допоміжні. 

Поняття про характеристики електрорадіоматеріалів. Види характеристик: 

механічні, електричні, теплові, фізико-хімічні. 

 

Тема 2. Провідникові матеріали 

Класифікація провідникових матеріалів, їх основні властивості. 

Провідникові матеріали високої провідності: мідь, бронза, алюміній, срібло, 

золото, сталь, інші метали; їх характеристики, застосування. 

Провідникові матеріали високого опору: манганін, константан; їх склад, 

основні характеристики та призначення. 

Жаростійкі матеріали: ніхром, фехраль, хромель, їх характеристики та 

призначення (застосування). 

Провідникові вироби: обмотувальні та радіомонтажні проводи; їх типи, 

призначення, застосування. Високочастотні кабелі. 

 

Лабораторно-практична робота 

1. Вивчення провідникових виробів. 

 

Тема 3. Діелектричні матеріали 

Призначення, властивості та класифікація діелектричних матеріалів. 

Високополімерні тверді діелектрики. Полімеризаційні діелектрики: полістирол, 

поліетилен, поліхлорвініл; їх властивості і застосування. 

Нагрівостійкі діелектрики: фторопласт-4, кремнійорганічні матеріали; їх 

основні властивості та сфера застосування. 



 

Лаки та емалі, компаунди – їх види, склад та призначення. 

Лакотканини. Волокнисті діелектрики. 

Пластмаси, їх основні компоненти. 

Шаруваті пластики: гетинакс, текстоліт, склотекстоліт. 

Слюда та слюдяні матеріали. 

Керамічні діелектрики. 

 

Лабораторно-практична робота 

1. Вивчення властивостей діелектричних матеріалів. 

 

Тема 4. Напівпровідникові матеріали 

Основні властивості напівпровідникових матеріалів. Власна і домішкова 

електропровідність напівпровідників. Легуючі домішки: донори і акцептори. 

Структура і основні властивості германію та кремнію. Застосування напівпровід-

никових матеріалів. 

 

Тема 5. Магнітні матеріали 

Основні властивості магнітних матеріалів, їх основні характеристики: 

магнітна проникність, індукція насичення, коерцитивна сила, залишкова магнітна 

індукція тощо. 

Класифікація магнітних матеріалів. 

Металеві магнітом’які матеріали, сфера їх застосування. 

Металеві магнітожорсткі матеріали, сфера їх застосування. 

Магнітом’які високочастотні матеріали. Ферити, їх склад і властивості; 

область застосування феритів. 

 

Тема 6. Допоміжні матеріали 

Тверді та м’які припої, їх температура плавлення та механічні 

характеристики.  

Призначення флюсів, їх види, склад і основні властивості. 

Клеї та в’яжучі сполуки. 

Призначення допоміжних матеріалів у виробництві радіоапаратури. 

 



 

Типова навчальна програма  
з предмета “Технологія обслуговування та ремонту РТА“ 

 

№ 

п\п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно- 

практичні 

роботи 

1. Класифікація радіоелементів 1  

2. Резистори 6 1 

3. Конденсатори 6 1 

4. Котушки індуктивності, дроселі та 

трансформатори 
6 1 

5. Комутаційні вироби та роз’ємні з’єднання 5 1 

6. Мікрофони та динамічні головки 4  

7. Технологія радіомонтажних робіт 12  

8. Технічна документація 6 1 

9. Правила обслуговування та ремонту 

радіотелевізійної апаратури 
4  

10. Типи і маркування електронних 

напівпровідникових приладів  
6 2 

11. Застосування в радіотелевізійній апаратурі 

коливальних контурів і частотних фільтрів 
2  

12. Технологія обслуговування та ремонту 

електричних  джерел живлення 
3 1 

13. Технологія обслуговування та ремонту 

підсилювачів звукової частоти 
6 1 

14. Технологія обслуговування та ремонту 

підсилювачів радіочастоти 
2  

15. Технологія обслуговування та ремонту 

електропрогравачів, електрофонів і програвачів 

компакт-дисків 

7 1 

16. Технологія обслуговування та ремонту 

аудіомагнітофонів  
8 1 

17. Технологія обслуговування та ремонту 

абонентських приймачів і радіоприймачів 
10 1 

18. Кінескопи кольорових телевізорів, електричні 

кола кінескопів 
2  

19. Кольорові телевізори третього класу 19  

20. Блоки управління та пристрої сенсорного вибору 

програм 
4  

21. Модулі та субмодулі радіоканалу  7  

22. Модулі колірності  6  

23. Модулі рядкової розгортки 6  

24. Модулі кадрової розгортки 4  



 

25. Імпульсні джерела живлення телевізорів третього 

класу 
5  

26. Можливості розширення сервісних функцій у 

телевізорах третього класу 
3  

27. Особливості ремонту телевізорів 4  

28. Основні регулювання в телевізорі 4 1 

29. Оцінка якості телевізійного зображення  2  

30. Ознайомлення з телевізорами сучасних моделей 3  

31. Ознайомлення з відеомагнітофонами 8  

 Всього годин: 171 13 

 

Тема 1. Класифікація радіоелементів 

Вступ до предмета.  Огляд та характеристика елементної бази 

радіотелевізійної апаратури (РТА). Розвиток елементної бази: перспективи, 

тенденції. Класифікація елементів. 

 

Тема 2. Резистори 

Резистори, їх призначення і робота у схемах. Типи і параметри резисторів. 

Скорочені літерно-цифрові позначення та кольорове маркування на резисторах. 

Конструкції та можливі несправності резисторів. Умовні графічні позначення 

резисторів на схемах. Застосування резисторів у схемах. Перевірка справності 

резисторів. 

 

Лабораторно-практична робота 

1. Розшифровування скорочених і кодових позначень резисторів. 

 

Тема 3. Конденсатори 

Конденсатори: призначення, робота у схемах. Типи і параметри 

конденсаторів. Скорочені літерно-цифрові позначення та кольорове маркування  

конденсаторів та їх конструкція. Оксидні конденсатори. Можливі несправності 

конденсаторів. Умовні графічні позначення конденсаторів на схемах. 

Застосування конденсаторів у схемах. Перевірка справності конденсаторів. 

 

Лабораторно-практична робота 

1. Розшифровування скорочених і кодових позначень конденсаторів. 

 

Тема 4. Котушки індуктивності, дроселі та трансформатори 

Високочастотні котушки індуктивності, фільтри, лінії затримки: 

призначення, робота у схемах і основні параметри. Низькочастотні дроселі, 

трансформатори, відхиляючі системи: призначення, робота у схемах, параметри. 

Типи, конструкція, скорочені позначення і можливі несправності котушок 

індуктивності, ліній затримки, трансформаторів та дроселів. Умовні графічні 

позначення на схемах котушок індуктивності, дроселів та трансформаторів. 

 

Лабораторно-практична робота 

1. Розшифровування скорочених і кодових позначень котушок 



 

індуктивності, дроселів і трансформаторів. 

 

Тема 5. Комутаційні вироби та роз’ємні з’єднання 

Комутаційні вироби: призначення, типи, робота у схемах. Основні 

параметри, конструкції та можливі несправності комутаційних виробів. Типи 

роз’ємних з’єднань, їх застосування. Умовні графічні позначення на схемах 

комутаційних виробів та роз’ємних з’єднань. 

 

Лабораторно-практична робота 

1. Розшифровування скорочених і кодових позначень комутаційних виробів. 

 

Тема 6. Мікрофони та динамічні головки 

Типи мікрофонів електродинамічних, електростатичних та 

п’єзоелектричних систем: призначення, параметри, принцип роботи, а також 

умовні графічні позначення на схемах. Динамічні головки: типи, параметри, 

принцип дії, застосування та умовні графічні позначення на схемах. Основні 

несправності мікрофонів та динамічних головок, методика їх виявлення і 

усунення. 

 

Лабораторно-практична робота 

1. Розшифровування скорочених і кодових позначень мікрофонів і 

динамічних головок. 

 

Тема 7. Технологія радіомонтажних робіт 

 Електричний монтаж радіоелектронної апаратури (РЕА). Види 

електричного монтажу: об’ємний, джгутовий, друкований. Поверхневий монтаж. 

Особливості кожного виду монтажу. Паяльні роботи при монтажі апаратури. 

Правила паяння та техніка паяння. Припої і флюси, їх застосування в РЕА. Робоче 

місце монтажника. Класи апаратури. Передові технології виготовлення РЕА.  

Монтаж різного виду радіоелементів: резисторів, конденсаторів 

напівпровідникових приладів та інших. Правила монтажу. Перевірка 

радіоелементів перед монтажем за допомогою найпростіших вимірювальних 

приладів. 

Мікромініатюризація елементів РЕА як спосіб покращення експлуатаційних 

показників РТА та підвищення надійності та економічності апаратури. Тенденції 

та розвиток мікромініатюризації. Інтегральні мікросхеми (ІМС). Загальний огляд 

технологій виготовлення плівкових, напівпровідникових та МДН-мікросхем. 

Перспективи розвитку мікроелектроніки. 

  

Тема 8. Технічна документація 

Види технічної документації. Схемна документація. Види схем та їх 

характеристика. Умовні, графічні та літерні позначення на схемах. Розвиток 

схемотехніки. Стандарти позначень на схемах. Позначення на схемах елементів 

цифрової та аналогової техніки. Правила складання та читання схем. 

Лабораторно-практична робота 

1. Робота з технічною документацією. 



 

 

Тема 9. Правила обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури 

Види ремонту. Особливості ремонту РТА. Правила виявлення 

несправностей в апаратурі різних класів. Перевірка справності модулів та блоків. 

Заміна радіоелементів різного виду – правила і порядок. Поняття надійності РТА. 

Технологія ремонту радіотелевізійної апаратури, досягнення в цій галузі. 

Передові методи контролю якості ремонту РТА. 

 

Тема 10. Типи та маркування електронних напівпровідникових приладів 

Напівпровідникові прилади: діоди, біполярні транзистори, польові 

транзистори, тиристори, оптоелектронні (фоторезистори, фотодіоди, 

фототранзистори, оптопари, світлодіоди, фотогальванічні елементи), мікросхеми 

та інші – їх умовні графічні позначення (УГП) на схемах, скорочені буквені 

позначення на схемах та маркування, що вказують на тип приладу та його основні 

функціональні, електричні, конструктивні характеристики й застосування. 

Кольоровий код в маркуванні напівпровідникових приладів. Знайомство з 

маркуванням напівпровідникових приладів виробництва зарубіжних фірм. 

Перевірка справності напівпровідникових приладів. 

 

Лабораторно-практична робота 

1. Маркування напівпровідникових приладів. Робота з довідковою літературою. 

 

Тема 11. Застосування в РТА коливальних контурів і частотних фільтрів 

Конструкції коливальних контурів, частотних фільтрів на основі LC-

контурів, п’єзоелектричних фільтрів. Застосування коливальних контурів і 

частотних фільтрів в РТА. Умовні графічні позначення контурів та фільтрів на 

схемах, їх скорочені літерні позначення і маркування. Перевірка параметрів і 

настроювання контурів та фільтрів. 

 

Тема 12. Технологія обслуговування та ремонту електричних  джерел 

живлення 

Джерела електроживлення: найпоширеніші схеми, елементна база. 

Випрямлячі, електронні стабілізатори, згладжувальні фільтри. Правила монтажу 

джерел живлення і особливості їх ремонту.  

 

Лабораторно-практична робота 

1. Вивчення параметрів електричних джерел живлення. 

 

Тема 13. Технологія обслуговування та ремонту підсилювачів звукової 

частоти 

Призначення й параметри підсилювачів звукової частоти (ПЗЧ) і 

акустичних систем. Функціональні і найпростіші принципові схеми підсилювачів 

звукової частоти, їх особливості. Особливості монтажу та ремонту ПЗЧ. 

Регулювання підсилювачів. Досягнення у схемотехніці й елементній базі ПЗЧ. 

Лабораторно-практична робота 

1. Вивчення параметрів підсилювача. 



 

 

Тема 14. Технологія  обслуговування та ремонту підсилювачів радіочастоти 

Особливості підсилювачів радіочастоти, їх схеми та конструкції. Види і 

застосування підсилювачів радіочастоти. Вплив паразитних ємностей та 

індуктивностей на роботу підсилювачів радіочастоти. Особливості ремонту 

підсилювачів радіочастоти. Досягнення в елементній базі та схемотехніці 

підсилювачів радіочастоти. 

 

Тема 15. Технологія обслуговування та ремонту програвачів компакт-дисків 

Цифровий запис звуку на CD-диск. Програвачі компакт-дисків – 

особливості схем, конструкцій, параметри. Характеристики звуконосіїв. 

Особливості експлуатації CD-програвачів. Поняття про цифровий відеозапис. 

Відеопрогравачі. 

 

Лабораторно-практична робота 

1. Вивчення параметрів електропрогравальних пристроїв. 

 

Тема 16. Технологія обслуговування та ремонту аудіомагнітофонів 

Принцип магнітного запису звуку. Схеми магнітофонів. Параметри 

магнітофонів. Принципова схема типового магнітофона. Особливості конструкції 

та ремонт цього магнітофона. Контроль параметрів аудіомагнітофонів, їх ремонт, 

регулювання. Перспектива розвитку магнітного аудіозапису, сучасні пристрої 

запису-відтворення звуку, їх експлуатація. 

 

Лабораторно-практична робота 

1. Вивчення параметрів аудіомагнітофона. 

 

Тема 17. Технологія обслуговування та ремонту абонентських приймачів і 

радіоприймачів 

Принцип роботи і схеми абонентських  приймачів – одно- та  

трипрограмних. Правила і порядок настроювання приймачів. Ремонт приймачів.  

Схеми та конструкції радіоприймачів, їх параметри. Робота типового 

радіоприймача за принциповою схемою. Конструкція і особливості ремонту цього 

радіоприймача. Розвиток схемотехніки та елементної бази радіоприймачів. 

Сучасні радіоприймачі, їх ремонт. Визначення параметрів радіоприймача. Оцінка 

якості роботи радіоприймача. 

Лабораторно-практична робота 

1. Вивчення параметрів радіоприймача. 

 

Тема 18. Кінескопи кольорових телевізорів, електричні кола кінескопів 

Кінескопи кольорових телевізорів. Можливі несправності в електричних 

колах кінескопів та способи їх усунення. Регулювання чистоти кольору, зведення 

променів і балансу білого кінескопів.  

 

Тема 19. Кольорові телевізори третього класу 

Конструкція та елементна база кольорового телевізора третього класу. 



 

Структурна схема і параметри телевізора. Робота телевізора згідно 

функціональної схеми. Призначення модулів і субмодулів телевізора, розміщення 

їх у телевізорі.  

Схемні та конструктивні особливості різних моделей телевізорів третього 

класу. 

 

Тема 20. Блоки управління та пристрої сенсорного вибору програм 

Принципові схеми блоків управління і пристроїв сенсорного вибору 

програм телевізорів третього класу. Їх можливі несправності, ремонт і 

регулювання. 

 

Тема 21. Модулі та субмодулі радіоканалу 

Варіанти модулів радіоканалу (МРК) та їх параметри в телевізорах третього 

покоління. Склад, елементна база, конструкції і схеми МРК. 

Принципові схеми селекторів каналів СК–М–24 і СК–Д–24, їх елементна 

база та конструктивне оформлення. Можливі несправності, ремонт і регулювання 

селекторів каналів. 

Принципова схема субмодуля радіоканалу СМРК–2, його елементна база та 

конструктивне оформлення. Можливі несправності, ремонт та настроювання 

радіоканалу телевізора третього покоління.  

Принципова схема субмодуля синхронізації УСР, його елементної бази  і 

конструктивного оформлення. Можливі несправності, ремонт і регулювання 

субмодуля УСР.  

 

Тема 22. Модулі колірності 

Принципові схеми модулів колірності телевізорів третього класу, їх 

елементна база і конструктивне оформлення. Можливі несправності, ремонт і 

регулювання модулів колірності. 

 

Тема 23. Модулі рядкової розгортки 

Принципові схеми модулів рядкової розгортки, їх елементна база і 

конструктивне оформлення. Можливі несправності, ремонт і регулювання 

модулів рядкової розгортки. 

 

Тема 24. Модулі кадрової розгортки 

Принципова схема модуля кадрової розгортки, його елементна база та 

конструкція. Можливі несправності, ремонт і регулювання модулів кадрової 

розгортки.  

 

Тема 25. Імпульсні джерела живлення телевізорів третього класу 

Функціональна схема імпульсного джерела живлення. Переваги імпульсних 

джерел живлення. Принципова схема імпульсного джерела живлення. Режими 

роботи схеми. 

Особливості ремонту імпульсного джерела живлення. 

Тема 26. Можливості розширення сервісних функцій у телевізорах третього 

класу 



 

Принцип роботи систем дистанційного управління (СДУ) на інфрачервоних 

променях. Принципова схема СДУ. Ремонт і регулювання систем дистанційного 

управління.  

Розгляд принципової схеми модуля спряження з відеомагнітофоном.  

Конструкція і ремонт модуля спряження.  

 

Тема 27. Особливості ремонту телевізорів 

Найважливіші етапи ремонту телевізора. Види несправностей, їх 

характеристика і методика виявлення та усунення. Аналіз зовнішніх проявів 

несправностей і локалізація зони пошуку несправностей. Визначення несправних 

радіоелементів, модулів. Правила і послідовність виявлення несправностей у  

модулі. Методика усунення окремих характерних видів несправностей в 

телевізорі. Рекомендації з виявлення та усунення складних прихованих 

несправностей у кольорових телевізорах. 

 

Тема 28. Основні регулювання в телевізорі 

Вивчення основних регулювань в телевізорах різних поколінь: гучності, 

яскравості, контрастності, насиченості кольорів, фокусування променя, чистоти 

кольору, зведення променів кінескопа і балансу білого. Здійснення цих 

регулювань (правила і порядок), розміщення в телевізорі органів регулювання. 

Необхідні для регулювання прилади й устаткування. Регулювання у телевізорах 

третього покоління. Комплексне регулювання телевізора – правила та 

послідовність. 

Лабораторно-практична робота 

1. Вивчення основних регулювань у телевізорі. 

 

Тема 29. Оцінка якості телевізійного зображення 

Оцінка якості телевізійного зображення в цілому і кольорового зображення 

зокрема. Параметри оцінювання. Сигнали випробувальних генераторів і сигнали 

випробувальних таблиць. Універсальна випробувальна таблиця – призначення, 

склад і правила користування. 

 

Тема 30. Ознайомлення з телевізорами сучасних моделей 

Ознайомлення з особливостями схем і конструкцій телевізорів другого 

класу.  Особливості їх ремонту та регулювання. 

Ознайомлення зі схемами, конструкціями та елементною базою телевізорів 

виробництва зарубіжних фірм. Особливості структурних і принципових схем 

найважливіших вузлів, стандарти УГП радіоелементів. Особливості ремонту 

зарубіжних телевізорів. 

 

Тема 31. Ознайомлення з відеомагнітофонами 

Основні принципи магнітного запису і відтворення відеосигналу, стандарти 

магнітного відеозапису. Особливості ремонту та регулювання відеомагнітофонів.  



 

Типова навчальна програма  
з предмета “Імпульсна та цифрова техніка ” 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Основні поняття про цифрові електронні 

пристрої 
4 

 

2. Види імпульсної модуляції 4  

3. Перетворення імпульсних сигналів 3  

4. Електронні ключі 4  

5. Операційні підсилювачі та компаратори 5  

6. Двійкова система числення.  

Основи роботи цифрових пристроїв 
6 2 

7. Генератори імпульсних сигналів 4  

 Всього годин: 30 2 

 

Тема 1. Основні поняття про цифрові електронні пристрої  

Загальні відомості про цифрові електронні пристрої. Види імпульсів. Часові 

та амплітудні характеристики імпульсів. Робота РТА в імпульсному режимі.  

 

Тема 2. Види імпульсної модуляції 

Види імпульсної модуляції. Використання в телевізійній апаратурі 

амплітудно-імпульсної (АІМ), широтно-імпульсної (ШІМ) та кодоімпульсної 

(ІКМ) видів модуляції.  

 

Тема 3. Перетворення імпульсних сигналів 

Перетворюючі та формуючі кола. Диференціюючі та інтегруючі кола з 

різними постійними часу. Застосування диференціюючих та інтегруючих кіл у 

телевізійній техніці. 

 

Тема 4. Електронні ключі 

Види електронних ключів: діодні, тиристорні, транзисторні. Основні 

характеристики електронних ключів. Робота електронних ключів різних схем 

ввімкнення. Електронні ключі в інтегральному виконанні. 

 

Тема 5. Операційні підсилювачі та компаратори 

Характеристики та схеми включення операційних підсилювачів. 

Компаратори: принцип роботи і застосування. 

 

Тема 6.Двійкова система числення. Основи роботи цифрових пристроїв 

Двійкова система числення. Структура двійкового числа. Перевід чисел з 

двійкової системи в десяткову і навпаки. 

Основи алгебри логіки. Основний логічний базис: логічні функції “І”, 



 

“АБО”, “НІ”. Додатковий логічний базис: логічні функції “І–НІ”, “АБО–НІ”,  “І–

АБО–НІ”, “виключаюче АБО”.  Логічні рівні. 

Логічні елементи, таблиці істинності. 

 

Лабораторно-практичні роботи 

1. Вивчення двійкової системи числення. 

2. Дослідження логічних елементів. 

 

Тема 7. Генератори імпульсних сигналів 

 Види імпульсних генераторів та їх характеристики. Автоколивальні та 

очікувальні генератори. Генератори пилкоподібної (лінійно-змінної) напруги, 

вимоги до них та схемні рішення.  

Блокінг-генератор: схематичне виконання, режими роботи.  

Застосування імпульсних генераторів в РТА. 

 



 

Типова навчальна програма  
з предмета “Електрорадіовимірювання”  

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Основні метрологічні поняття, терміни та 

визначення  
2  

2. Класифікація електрорадіовимірювальних 

приладів. Системи вимірювальних приладів 
3  

3. Електронні вимірювальні прилади 4  

4. Електронні осцилографи 4 1 

5. Електронні генератори та інші вимірювальні 

прилади 
4 1 

 Всього годин: 17 2 

 

Тема 1. Основні метрологічні поняття, терміни та визначення 

Вступ. Основні поняття з метрології. Метрологічна термінологія. 

Класифікація вимірювань та методи вимірювань. Похибки вимірювань, 

класи точності приладів. Система одиниць вимірювань SI.  

 

Тема 2. Класифікація електрорадіовимірювальних приладів. Системи 

вимірювальних приладів 

Електрорадіовимірювальні прилади магнітоелектричної, електромагнітної, 

електродинамічної, електростатичної систем. Застосування електромеханічних 

вимірювальних приладів.  

 

Тема 3. Електронні вимірювальні прилади 

Класифікація, позначення та маркування електронних вимірювальних 

приладів. Будова електронних вимірювальних приладів, їх характеристики. 

Переваги та недоліки електронних приладів у порівнянні з електромеханічними. 

Застосування електронних вимірювальних приладів. 

 

Тема 4. Електронні осцилографи 

Призначення електронного осцилографа. Види електронних осцилографів. 

Режими роботи осцилографа. Характеристики, за якими підбираються 

осцилографи та робота з ними. 

 

Лабораторно-практична робота 

1. Вимірювання параметрів електронних сигналів за допомогою електронного 

осцилографа. 

 

 

 



 

Тема 5. Електронні генератори та інші вимірювальні прилади 

Електронні вимірювальні генератори, їх види, будова, основні параметри і 

застосування. Генератори випробувальних сигналів (ГВС) – призначення і 

застосування. 

Загальний огляд інших електронних вимірювальних приладів, їх 

застосування. 

 

Лабораторно-практична робота 

1. Вимірювання параметрів електронних сигналів за допомогою електронного 

вимірювального пристрою. 



 

Типова навчальна програма  
з предмета “Охорона праці ” 

№  

з/

п 

Тема 

Кількість годин: 

Всього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Правові та організаційні основи охорони праці.  4  

2. 

Основи безпеки праці в галузі. Загальні відомості 

про потенціал небезпек. Психологія безпеки праці. 

Організація роботи з охорони праці. 

8  

3. 
Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека 

виробництва і вибухозахист. 
4  

4. Основи електробезпеки. 4  

5. 
Основи гігієни праці та виробничої санітарії. 

Медичні огляди. 
4  

6. 
Надання першої допомоги потерпілим при 

нещасних випадках. 
6  

Всього годин : 30  

 

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці 

Зміст поняття «охорона праці», соціально-економічне значення охорони 

праці. Мета і завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст і порядок його 

вивчення. Додаткові вимоги щодо вивчення предмета при підготовці робітників 

для виконання робіт з підвищеною небезпекою. 

 Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Закон 

України «Про охорону праці», Кодекс законів про працю України, Закон України 

«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного 

випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності»,Основи законодавства України про охорону здоров’я, Закон 

України «Про пожежну безпеку», Закон України  «Про використання ядерної 

енергії та радіаційну безпеку», Закон України «Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення», Закон України «Про колективні договори 

і угоди». 

Основні нормативно – правові акти з охорони праці. Право громадян на 

охорону праці при укладанні трудового договору. Правила внутрішнього 

трудового розпорядку. Тривалість робочого дня працівників. Колективний 

договір, його укладання і виконання. Права працівників на охорону праці під час 

роботи на підприємстві, на пільги і компенсації  за важкі та шкідливі умови праці. 

Охорона праці жінок і неповнолітніх. Відповідальність за порушення 

законодавства про працю, охорону праці, нормативно – правових актів з охорони 

праці. 

Державне управління охороною праці. Соціальна політика щодо атестації 

робочих місць за умовами праці на відповідність вимогам нормативно – правових 

актів з охорони праці. 



 

Державний нагляд за охороною праці. Органи державного нагляду за 

охороною праці. Громадський контроль за додержанням законодавства про 

охорону праці, повноваження і права профспілок та уповноважених найманими 

працівниками осіб з питань охорони праці. 

Навчання з питань охорони праці. Типове положення про порядок навчання і 

перевірку  знань з питань охорони праці, яке встановлює порядок і види 

інструктажів з охорони праці, форми перевірки знань працівників і посадових 

осіб. 

Основні завдання системи стандартів безпеки праці: зниження і усунення 

небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів 

захисту працівників. Порядок забезпечення працівників засобами індивідуального 

та колективного захисту. 

Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, 

пов’язані з працею на виробництві і побутові. Безпека праці і здоровий спосіб 

життя. Алкоголізм і безпека праці. Професійні захворювання і професійні 

отруєння. Основні причини травматизму і професійних захворювань на 

виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворювання на 

виробництві: організаційні, технічні, санітарно – виробничі,  методико – 

профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних 

захворювань. Соціальна і медична реабілітація працівників. Розслідування та 

облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних 

отруєнь.  

 

Тема 2. Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про потенціал 

небезпек. 

Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці 

Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для 

проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з 

охорони праці. 

Загальні відомості про потенціал небезпек. Основні небезпеки під час 

проведення робіт при експлуатації обладнання та устаткування, які 

використовуються при виконанні робіт радіомеханіком з обслуговування та 

ремонту РТА.  

Роботи з підвищеною небезпекою при виконанні ремонту та обслуговуванні 

РТА. Створення безпечних умов праці при виконанні ремонту та обслуговуванні 

РТА. Зони небезпеки та їх огородження. Світлова і звукова сигналізація. 

Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування. Знаки безпеки.  

Засоби колективного та індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих 

виробничих факторів: спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального 

захисту при проведенні різних видів робіт на свердлильному, токарному та 

точильному верстатах. Безпека праці при роботі з електроінструментом. Захист 

від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих метеорологічних умов. 

 Мікроклімат виробничих приміщень. Прилади контролю безпечних умов 

праці на робочому місці радіомеханіка з обслуговування та ремонту РТА, порядок 

їх використання.  



 

Правила догляду за устаткуванням й інструментами, їх безпечна 

експлуатація. 

Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій. План 

ліквідації аварії. План евакуації з приміщень у випадку аварій. 

Ураження електричним струмом, наявність небезпечних для життя постійних 

та змінних напруг. Рівень безпеки праці радіомеханіка з обслуговування та 

ремонту РТА, його залежність від апаратури, яка ремонтується, види робіт, 

обладнання робочого місця, приміщень, в яких виконується робота.  

Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу (безумовні та умовні 

рефлекси, їх вплив на безпеку праці). 

Психологія безпеки праці. Пристосування людини до навколишніх умов в 

процесі праці (почуття, стримання, увага, пам'ять, уява, емоції) та їх вплив на 

безпеку праці. Психофізичні фактори умов праці (промислова естетика, ритм і 

темп роботи, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їх 

вплив на безпеку праці. 

Особливості безпеки праці радіомеханіка з обслуговування та ремонту РТА. 

Можливі наслідки недотримання правил безпеки праці при виконанні робіт. 

 

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і 

вибухозахист 

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання 

відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої техніки в 

пожежонебезпечних місцях: порушення правил використання опалювальних 

систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки, дитячі 

пустощі. Пожежонебезпечні властивості речовин. 

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація. 

Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах, 

запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті й горючі рідини. 

Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. 

Поняття вогнестійкості. 

Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, 

покривала, їх вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для захисту об’єктів: 

пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежогасіння, 

вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, 

використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі. 

Організація пожежної охорони в галузі. 

Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз характерних значних 

промислових аварій, пов’язаних з викидами, вибухами та пожежами хімічних 

речовин. Загальні закономірності залежності масштабів руйнувань і тяжкості 

наслідків аварій від кількості, фізико – хімічних властивостей і параметрів 

пальних речовин, що використовуються у технологічній системі. 

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Особливості горіння та 

вибуху в апаратурі, виробничому приміщенні, неорганізованих газових викидів в 

незамкнутому просторі. Механізм горіння аерозолів. 

Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища. 



 

Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня руйнування 

промислових аварій. 

Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для виробництв 

підвищеної вибухонебезпеки. 

Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та наслідки. 

Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя і здоров’я 

людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх наслідки. 

 

Тема 4. Основи електробезпеки 

Електрика промислова, статична і атмосферна. 

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на 

організм людини. Фактори, які впливають на ступінь ураження людини 

електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний 

стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії 

електричного струму. 

Загальні відомості про 4-провідну електричну мережу живлення. Фазова  та 

лінійна напруга. Електричний потенціал Землі. Електрична напруга доторкання. 

Класифікація виробничих приміщень відносно безпеки ураження працюючих 

електричним струмом. 

Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. Колективні 

та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні надписи, 

плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Занулення та захисне заземлення, їх 

призначення. Робота з переносними електросвітильниками. 

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. 

Правила роботи на електронно – обчислювальних машинах і персональних 

комп’ютерах. 

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки. 

Правила поведінки під час грози.  

 

Тема 5. Основи гігієни праці. Медичні огляди 

Поняття про гігієну праці як систему організаційних, гігієнічних та 

санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, 

іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на 

організм людини. Дії вірусів, інфекцій, що передаються через кров, біологічні 

рідини і спричиняють порушення нормальної життєдіяльності людини, 

викликають гострі та хронічні захворювання. 

Лікувально – профілактичне харчування. 

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. 

Додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і 

жінками.  

Основні гігієнічні особливості праці за даною професією. 

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих, 

навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та 

вентиляції. 

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та 

аварійне. Правила експлуатації освітлення.  



 

Санітарно-побутове забезпечення працівників.                  

Щорічні медичні огляди працюючих неповнолітніх, осіб віком до 21року. 

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках 

Основи анатомії людини. 

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги. 

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність дії, 

швидкість, рішучість, спокій. Запобіжні заходи щодо інфікування СНІДом під час 

надання першої допомоги при пораненнях, припиненні кровотечі з ран, носа, вуха 

тощо. 

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, 

правила користування. 

Способи реанімації. Штучне дихання способом «з рота в рот» чи «з носа в 

ніс». Положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу.  Непрямий масаж 

серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання. 

Види електротравм. Правила надання першої допомоги при ураженні  

електричним  струмом. 

Перша допомога при ударах, вивихах, переломах, розтягненні зв'язок. 

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу тощо. Перша 

допомога при пораненнях. Правила накладання пов’язок, їх типи. 

Надання першої допомоги при знепритомненні (втраті свідомості), шоці, 

тепловому та сонячному ударі, обмороженні. 

Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних і термічних опіках, 

опіку очей. 

Перша допомога при запорошуванні очей. Способи промивання очей. 

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги 

при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином. 

Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до транспортування. 

Вимоги до транспортних засобів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Типова навчальна програма  
з виробничого навчання 

 

Професія –  7243 Радіомеханік з 

обслуговування та ремонту 

радіотелевізійної апаратури 

 Кваліфікація –    3-й розряд 

 

№  

з/п 
Тема 

Кількість 

годин 

І. Виробниче навчання  

1. Вступне заняття 12 

2. Складальні роботи 18 

3. Електрорадіомонтажні роботи 24 

4. Робота з електрорадіовимірювальними приладами 24 

5. 
Робота з деталями і компонентами радіотелевізійної 

апаратури 
54 

6. Робота з технічною документацією 18 

7. 
Роботи з  виготовлення друкованих плат та виконання 

об'ємного монтажу 
36 

8. Основи ремонту та контролю радіотелеапаратури  24 

9. Технічне обслуговування та ремонт джерел живлення 12 

10. Технічне обслуговування та ремонт підсилювачів 30 

11. Технічне обслуговування та ремонт CD-програвачів 42 

12. Технічне обслуговування та ремонт магнітофонів 36 

13. Технічне обслуговування та ремонт абонентських приймачів 30 

14. 
Технічне обслуговування, ремонт  і встановлення 

радіотелевізійних антен 
12 

15. 
Технічне обслуговування та ремонт телевізійних приймачів 

різних модифікацій 
      108 

Всього годин: 480 

ІІ. Виробнича практика  

1. Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з безпеки праці 7 

2. 

Самостійне виконання робіт радіомеханіка з обслуговування 

та ремонту радіотелевізійної апаратури 3-го розряду 

Кваліфікаційна пробна робота 

273 

Всього годин: 280 

Разом: 760 

 

І. Виробниче навчання 

Тема 1. Вступне заняття 

Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою професії “радіомеханік з 

обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури” (3-й розряд). 

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, безпека праці. 

Екскурсія по цехах підприємства для ознайомлення з устаткуванням та 



 

технологічним процесом. 

 

Тема 2. Складальні роботи 

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, безпека праці. 

Вправи:  

виконання різьбових з'єднань; кріплення вузлів, блоків, трансформаторів та 

комутаційної апаратури; склеювання деталей та окремих елементів виробів; 

паяння листового матеріалу та екранів.  

Перевірка якості і здача виконаних робіт. 

 

Тема 3. Електрорадіомонтажні роботи 

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, безпека праці. 

Вправи: 

виготовлення монтажних джгутів; правлення та нарізання провідників за 

довжиною, зняття ізоляції та закріплення її на кінцях проводів; маркування кінців 

проводів; обробка кінців високочастотного кабеля, електромонтаж  джгутів та 

шлейфів.  

Перевірка якості і здача виконаних робіт 

 

Тема 4. Робота з електрорадіовимірювальними приладами 

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, безпека праці. 

Вправи: 

вимірювання струму, напруги, опору; вимірювання параметрів електричних 

сигналів. 

 

Тема 5. Робота з деталями і компонентами РТА 

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, безпека праці. 

 Вправи: 

Робота з резисторами: 

визначення номіналів резисторів за різними видами маркування; перевірка 

справності резисторів; вимірювання опорів постійних та змінних резисторів; 

підготовка виводів резисторів до монтажу; розпаювання резисторів об’ємним 

монтажем і на платах; монтаж змінних резисторів. 

Робота з конденсаторами: 

визначення номінальних параметрів конденсаторів за різними видами 

маркування; перевірка справності конденсаторів; вимірювання ємності 

конденсаторів за допомогою спеціальних вимірювальних приладів;  підготовка 

виводів  конденсаторів до монтажу; монтаж конденсаторів на платах і шасі.  

Робота з моточними виробами: 

намотування котушок індуктивності різного призначення; вимірювання 

параметрів котушок індуктивності; розрахунок і намотування трансформаторів та 

їх випробування; монтаж моточних виробів на платах шассі;  

Робота з комутаційними приладами: 

монтаж перемикачів і кнопок на шасі та платах; електричне з’єднання 

перемикачів і кнопок згідно зі схемою; монтаж різних типів реле на шасі та 

платах; електричне  з’єднання виводів реле згідно зі схемою; монтаж електричних 



 

роз’ємів згідно зі схемою. 

Робота з електроламповими приладами: 

перевірка справності електронно-вакуумних приладів за допомогою 

омметра; вимірювання параметрів електронно-вакуумних приладів за допомогою 

універсальних випробувачів. 

Робота з напівпровідниковими приладами: 

перевірка справності напівпровідникових приладів омметром; вимірювання 

параметрів напівпровідникових приладів за допомогою спеціальних вимірювачів; 

підготовка напівпровідникових приладів  до монтажу; монтаж різних типів 

напівпровідникових приладів на шасі, радіатори і друковані плати. 

Перевірка якості та здача виконаних робіт. 

 

Тема 6. Робота з технічною документацією 

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, безпека праці. 

Вправи: 

робота з принциповими схемами різних видів радіотелевізійної апаратури; 

зняття карт опорів та напруг підсилювачів низької частоти; пошук механічних 

вузлів радіол, електропрогравачів та магнітофонів за кінематичними схемами. 

 

Тема 7. Роботи з  виготовлення друкованих плат та виконання об'ємного 

монтажу 

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, безпека праці. 

Вправи: 

нанесення рисунка монтажної схеми на фольгований матеріал; свердління 

отворів під виводи деталей; травлення плат та їх очищення; встановлення і паяння 

радіоелементів на друкованих платах; нарізання з’єднувальних провідників для 

об’ємного монтажу, їх зачищення та облуджування; розпаювання провідників та 

деталей об’ємного монтажу. 

Перевірка якості та здача виконаних робіт. 

 

Тема 8. Основи ремонту та контролю радіотелеапаратури 

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, безпека праці. 

Вправи: 

методи проведення ремонтних робіт радіоелектронної апаратури; 

визначення відповідності нормам величин опорів та напруг в блоках РТА; 

перевірка працездатності активних елементів (діодів, транзисторів, тиристорів та 

ІМС); виявлення несправних радіоелементів та їх заміна; регулювання і контроль 

основних параметрів РТА. 

Перевірка якості та здача виконаних робіт. 

Комплексні роботи 

 

Тема 9. Технічне обслуговування та ремонт джерел живлення 

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, безпека праці. 

 

Вправи: 

візуальний огляд монтажу випрямляча та стабілізатора; виявлення 



 

несправних радіоелементів та їх заміна; перевірка випрямлячів та стабілізаторів 

на відповідність нормам технічних параметрів. 

Перевірка якості та здача виконаних робіт. 

 

Тема 10. Технічне обслуговування та ремонт підсилювачів 

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, безпека праці. 

Вправи: 

візуальний огляд монтажу підсилювачів різних типів (підсилювачів низької 

частоти,  підсилювачів проміжної частоти, підсилювачів високої частоти та 

інших); виявлення несправних радіоелементів та їх заміна; інструментальний 

контроль справності активних радіоелементів; перевірка режимів роботи 

активних радіоелементів за принциповими схемами або таблицями режимів; 

настроювання і регулювання у підсилювачах; перевірка відремонтованого 

підсилювача на відповідність його параметрів технічним умовам.  

Перевірка якості та здача виконаних робіт. 

 

Тема 11. Технічне обслуговування та ремонт CD-програвачів 

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, безпека праці. 

Вправи: 

візуальний огляд монтажу та кінематики електропрогравачів, електрофонів 

та СD-програвачів; інструментальний контроль справності радіоелементів та їх 

заміна; перевірка режимів роботи активних радіоелементів; настроювання та 

регулювання в СD-програвачах; виявлення та усунення механічних пошкоджень 

кінематики; перевірка відремонтованих пристроїв на відповідність їх параметрів 

технічним умовам. 

Перевірка якості та здача виконаних робіт. 

 

Тема 12. Технічне  обслуговування  та ремонт  магнітофонів  

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, безпека праці. 

Вправи: 

візуальний огляд монтажу та кінематики аудіомагнітофонів;  усунення 

несправностей, виявлених під час огляду; перевірка режимів роботи активних 

радіоелементів, виявлення несправних радіоелементів та їх заміна; перевірка 

електродвигунів та схем управління ними; виконання регулювань в 

аудіомагнітофонах; перевірка параметрів аудіомагнітофонів за допомогою тест-

стрічки; виявлення та усунення механічних пошкоджень кінематики; перевірка 

відремонтованих аудіомагнітофонів на відповідність їх параметрів технічним 

умовам. 

Перевірка якості та здача виконаних робіт. 

 

Тема 13. Технічне  обслуговування  та ремонт абонентських приймачів 

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, безпека праці. 

Вправи:  

візуальний огляд монтажу приймачів, виявлення несправних 

(пошкоджених) деталей та їх заміна; перевірка режимів роботи активних 

радіоелементів, виявлення несправних радіоелементів та їх заміна;  регулювання 



 

та настроювання радіоприймачів за допомогою вимірювальної апаратури; 

перевірка параметрів радіоприймачів на відповідність їх параметрів технічним 

умовам. 

Перевірка якості та здача виконаних робіт. 

 

Тема 14. Технічне обслуговування, ремонт і встановлення радіотелевізійних 

антен 

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, безпека праці. 

Вправи: 

встановлення зовнішніх телевізійних антен та їх орієнтування на телецентр; 

обслуговування пристроїв симетрування і узгодження, обслуговування кабелів 

зниження; перевірка якості під’єднання телевізійного коаксіального кабеля до 

антени; підпаювання до коаксіального кабеля штекера.  

Перевірка якості та здача виконаних робіт. 

 

Тема 15. Технічне обслуговування та ремонт телевізійних приймачів різних 

модифікацій 

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, безпека праці. 

Вправи: 

візуальний огляд монтажу телеприймачів, виявлення несправних 

(пошкоджених) деталей та їх заміна; виявлення несправних функціональних 

вузлів та блоків телеприймачів; перевірка режимів роботи активних 

радіоелементів у блоках, модулях, платах, виявлення несправних радіоелементів 

та їх заміна; настроювання та регулювання окремих блоків (модулів) і 

телеприймача в цілому; регулювання телеприймачів з використанням сигналів 

телетесту; перевірка параметрів телеприймачів на відповідність їх нормам 

технічних параметрів. 

Перевірка якості та здача виконаних робіт. 

Комплексні роботи 

 

ІІ. Виробнича практика 

Тема 1. Ознайомлення з підприємством . Інструктаж з безпеки праці 

Ознайомлення з роботою підприємства, плануванням праці, контролем 

якості продукції. Ознайомлення з організацією робочих місць, передовим 

виробничим досвідом. Інструктаж з техніки безпеки. 

 

Тема 2. Самостійне виконання робіт радіомеханіка з обслуговування та 

ремонту радіотелевізійної апаратури 3-го розряду 

Самостійне виконання робіт радіомеханіка з обслуговування та ремонту 

радіотелевізійної апаратури 3-го розряду. 

Організація робочого місця радіомеханіка з обслуговування та ремонту РТА 

3-го розряду. Дотримання правил техніки безпеки під час виконання робіт, 

технологій, передбачених кваліфікаційними вимогами та навчальними 

програмами. 

Примітка:  Детальна програма виробничої практики розробляється кожним 

навчальним закладом окремо з врахуванням сучасних технологій, 



 

новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за 

погодженням з підприємствами - замовниками кадрів та 

затверджується в установленому порядку. 

 

 

КВАЛІФІКАЦІЙНА  ПРОБНА РОБОТА 

 

Приклади робіт 

1. Виконати ремонт телевізійного приймача другого  класу – на екрані вузька 

горизонтальна смуга. 

2. Виконати ремонт типового радіоприймача – відсутній прийом на ЧМ 

діапазоні. 

3. Виконати ремонт типового радіоприймача – відсутній прийом на АМ 

діапазоні. 

4. Виконати ремонт типового магнітофона – магнітофон не працює в режимі 

запису. 

5. Відремонтувати зовнішню телевізійну антенно-фідерну систему – на екрані 

телевізора зображення з шумами. 

6. Відремонтувати електропрогравальний пристрій – відсутнє обертання 

диска, електродвигун працює. 

7. Відремонтувати типовий магнітофон – фонограма відтворюється із 

зниженим рівнем гучності. 

8. Виконати ремонт телевізора – відсутнє світіння екрану кінескопа за 

наявності звукового супроводу. 

9. Відремонтувати телевізор типу другого  класу – на зображенні відсутній 

колір. 

10.  Виконати заміну кінескопа в телевізорі другого  класу. 

11.  Відремонтувати електропрогравальний пристрій-відсутнє відтворення 

звуку. 

 



 

Критерії кваліфікаційної атестації випускників 

 

Професія –  7243 Радіомеханік 

з обслуговування та ремонту 

радіотелевізійної апаратури 

Кваліфікація–  3-й розряд 

 

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ: 

1. основи електротехніки, радіотехніки та телебачення; 

2. будову, функціональні схеми й роботу основних вузлів телевізорів, 

радіоприймачів та іншої радіоапаратури; 

3. загальні знання про передавання і приймання кольорового зображення;  

4. правила, послідовність і способи розбирання та збирання телевізорів, 

радіоприймачів та іншої радіоапаратури;  

5. виявлення несправностей телевізорів, радіоприймачів та іншої радіоапаратури 

і методи їх ремонтування;  

6. призначення та порядок користування вимірювальними приладами; типи та 

конструкції кімнатних антен; 

7. правила та способи установлення телевізорів і радіоприймачів та підключення 

їх до антен;  

8. призначення та застосування монтажно-регулювального інструменту;  

9. властивості найважливіших електрорадіоматеріалів та їх застосування в 

радіотехніці. 

10. основи ведення підприємницької діяльності 

 

ВМІЄ: 

1. організовувати робоче місце; 

2. обслуговувати устаткування АМТС (автоматичних міжміських телефонних 

станцій), вузлів різного призначення; 

3. виконувати розбирання, складання, чищення телевізорів, радіоприймачів, 

магнітофонів, пристроїв відтворення інформації та іншої радіоапаратури не 

вище ІІ класу; 

4. ремонтувати кімнатні телевізійні антени; 

5. виконувати заміну запобіжника в радіотелеапаратурі, ремонт штекера, ручок 

керування, усувати нещільні контакти блокування, виконувати заміну та 

ремонт шнура живлення зі штепсельною вилкою, зняття та установку 

кінескопа телевізорів не вище ІІ класу, блоків, перемикачів телевізійних 

програм та перемикачів телевізійних каналів антенного вводу.  

6. виявляти причини несправностей та виконувати ремонт радіоприймачів ІV 

класу та сучасних радіоприймачів ІІІ – ІІ класу . 



 

Перелік основних обов’язкових засобів навчання 

 Найменування 

Кількість на 

групу з 15 осіб 

Примітка 
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1.  Уніфікований лабораторний стенд  8  

2.  Навчальні телевізійні приймачі 

- кольорові третього і четвертого поколінь 

- кольорові різних моделей 

 

 

9 

4 

 

3.  Навчальні радіоприймачі  різних груп 

складності 
 8 

 

4.  Аудіомагнітофони навчальні різних груп 

складності 
 8 

 

5.  Стенд контролю та ремонту телевізійних 

приймачів третього і четвертого поколінь 
 2 

 

6.  Тренажери телевізійних приймачів різних 

поколінь 
 5 

 

7.  Генератор стандартних сигналів Г4-176 або 

аналогічний 
 2 

 

8.  Генератор низької частоти ГЗ-118 або 

аналогічний 
 2 

 

9.  Генератор імпульсних сигналів Г5-63 або 

аналогічний 

 2  

10.  Частотомір Ч3-34 або аналогічний   2  

11.  Вимірювач параметрів:  -  R, L, C  - 

транзисторів  

 2  

12.  Осцилограф  С1-73 або аналогічний  2  

13.  Вимірювач частотних характеристик Х1-7Б 

або аналогічний 

 
1 

 

14.  Мультиметр М830 або аналогічний  8  

15.  Вольтметр універсальний ВЗ-44 або 

аналогічний 

 
4 

 

16.  Амперметр постійного струму М42100 або 

аналогічний 

 
4 

 

17.  Амперметр змінного струму Ц4200 або 

аналогічний 

 
4 

 

 



 

 

 
 

 

Міністерство освіти і науки України 
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Кваліфікація: радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної 

апаратури 4-го розряду    
 

 

 
Видання офіційне 



 

Київ - 2014  



 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-

технічного навчального закладу 
(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку 

(підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників) 

 

1. Професія -  7243 Радіомеханік з обслуговування та ремонту 

радіотелевізійної апаратури 

2. Кваліфікація –   радіомеханік з обслуговування та ремонту 

радіотелевізійної апаратури 4-го  розряду 

3.  Кваліфікаційні  вимоги 

 

Повинен знати: 

основи електротехніки, радіотехніки, телебачення; основні знання щодо 

телевізорів кольорового зображення, характеристики напівпровідникових 

приладів;  

призначення, взаємодію, будову та роботу елементів схем телевізорів, 

радіоприймачів та іншої радіоапаратури;  

принципові та монтажні схеми телевізорів, радіоприймачів вище ІІ класу, 

звуковідтворюючих пристроїв та іншої радіоапаратури;  

основні види несправностей цієї апаратури, методи, способи її перевірки, 

регулювання, настроювання і ремонту;   

призначення і правила користування контрольно-вимірювальними 

приладами, які застосовуються під час ремонту радіотелевізійної апаратури; 

правила установлення, монтажу телевізійних антен. 

 

Повинен вміти:  

перевіряти напівпровідникові прилади (транзистори, діоди тощо) за 

допомогою контрольно-вимірювальних приладів; 

виявляти причини несправностей у телевізорах та здійснювати ремонти, не 

пов’язані з усуненням неперіодичних дефектів, заміною та настроюванням 

контурів, заміною та ремонтом друкованих плат, пакетних клавішних (кнопкових) 

перемикачів і усувати складні дефекти в колах автоматичних регулювань 

(автоматичного регулювання підсилення автоматичного підстроювання частоти 

гетеродину  та ін.);  

виявляти причини несправностей та виконувати ремонт сучасного 

програвача компакт-дисків. 

 

4. Загальнопрофесійні вимоги 

Повинен: 

 раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце;  

 дотримуватися норм технологічного процесу; 

    не допускати браку в роботі; 

 знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і 

навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного 

ведення робіт; 

  використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення 



 

природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо); 

  знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання 

професійних обов’язків; 

  володіти обсягом знань з правових питань галузі,основ ведення 

підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької 

діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності. 
 

5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного  рівнів, кваліфікації 

осіб 

5.1. При продовженні професійно-технічної освіти  

Базова  або повна  загальна середня освіта. 

5.2. При підвищенні  кваліфікації 

Базова або повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта або 

професійна підготовка на виробництві, освітньо-кваліфікаційний рівень  

«кваліфікований робітник»  за професією радіомеханіка з обслуговування та 

ремонту радіотелевізійної апаратури 3-го  розряду; стаж роботи за професією не 

менше 1 року.  

5.3. Після закінчення навчання 

Базова або повна загальна середня освіта,  професійно-технічна освіта, 

освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за професією 

радіомеханіка з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури4-го  

розряду; без вимог до стажу роботи. 

 

6. Сфера професійного використання випускника 

       Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, 

записування, відтворювання звуку й зображення. 

 

7. Специфічні вимоги     

7.1 Вік:  прийняття на роботу здійснюється  після закінчення строку навчання 

відповідно до законодавства. 

7.2 Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій 

приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та 

небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, 

затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993). 

7.3 Медичні обмеження. 



 

Типовий навчальний план 

      

Професія –  7243 Радіомеханік з 

обслуговування та ремонту радіотелевізійної 

апаратури  

Кваліфікація –   4-й розряд 

Загальний фонд навчального часу –734 години 

 

№ 

з/п 

Навчальні предмети  

 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні роботи 

1. Загальнопрофесійна підготовка 57 10 

1.1 Інформаційні технології 14 10 

1.2 Основи галузевої економіки і підприємництва 14  

1.3 Основи правових знань 14  

1.4 Резерв часу 15  

2. Професійно-теоретична підготовка 169 8 

2.1 Пристрої телебачення 28 1   

2.2 Технологія  обслуговування та ремонту РТА 56 2 

2.3 Джерела електроживлення РТА 28 2  

2.4 Імпульсна і цифрова техніка 28 2  

2.5 Електрорадіовимірювання та регулювання РЕА 14 2  

2.6 Охорона праці 15  

3. Професійно-практична підготовка 455  

3.1 Виробниче навчання в майстерні 

радіомеханіків, радіолабораторії 
252 

 

3.2 Виробнича практика на підприємстві 203  

4. Консультації 45  

5. Державна кваліфікаційна атестація (або 

проміжна (поетапна) кваліфікаційна  

атестація при продовженні навчання) 

8  

6. Загальний обсяг навчального часу  

(без п. 4) 

689 19 

 



 

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки 

кваліфікованих робітників за професією 7243 “Радіомеханік з 

обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури ”: 

 

 

 1. Кабінети: 

– радіомеханіків 

 2. Лабораторії: 

– радіолабораторія 

          3. Майстерні: 

– майстерня радіомеханіків 

 
Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих 

робітників: 

- допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій  за рахунок їх об'єднання; 

- індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватися при 

наявності обладнаного робочого місця; 

- предмет «Інформаційні технології» вивчється за згодою підприємств - замовників кадрів. 



 

Типова навчальна програма  
з предмета “Інформаційні технології ” 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них 

лабораторно-

практичних 

робіт 

1. Вступ 3 2 

2. Технологічні можливості графічних редакторів 5 3 

3. Поняття про системи автоматизованого проектування 6 5 

Всього годин: 14 10 

Тема 1. Вступ 

Поняття про інформаційні технології та їх застосування у професійній 

діяльності. Огляд історії розвитку та сучасних систем виробництва, діагностики 

та ремонту радіотелевізійної апаратури з використанням ЕОМ та перспективи їх 

розвитку. 

Автоматичне управління. Обробка сигналів у системах автоматичного 

управління.  

 

Лабораторно-практична робота 

1. Складання та дослідження структурних схем автоматичного управління. 

 

Тема 2. Технологічні можливості графічних редакторів 

Растрові та векторні зображення. Професійні пакети обробки зображень. 

Кольорові зображення, моделі представлення кольору в цифрових зображеннях. 

Ознайомлення з графічним редактором. Елементи робочого вікна редактора.  

Поняття об’єкта. Основні принципи роботи. 

 

Лабораторно-практичні роботи 

1. Робота з графічним редактором. 

2. Виконання зображень простих і складних схем електронних пристроїв за 

допомогою графічного редактора. 

 

Тема 3. Поняття про системи автоматизованого проектування 

Загальні відомості про системи автоматизованого проектування різного 

рівня в електрорадіотехнічній галузі.  

Побудова принципових електричних схем за допомогою спеціальних 

програм. Перевірка працездатності схеми. 

Побудова креслень проектів друкованих плат за допомогою спеціальних 

програм. Тестова перевірка проекту. Робота з бібліотеками (компонент).  

Лабораторно-практичні роботи 

1. Розробка проекту принципової електричної схеми електронного пристрою за 

допомогою спеціалізованої програми (2 год.) 

2. Розробка проекту друкованої плати за допомогою спеціалізованої програми (3 

год.) 



 

Типова навчальна програма  
з предмета ”Основи галузевої економіки і підприємництва ” 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

всього 

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. 
Підприємництво як форма діяльності в 

умовах ринкової економіки 
4  

2 
Фінансово-кредитне забезпечення 

підприємства 
5 1 

3. 

Виробнича діяльність підприємницьких 

структур. Ефективність використання 

виробничих фондів 

5  

 Всього годин: 14 1 
 

Тема 1. Підприємництво як форма діяльності в умовах ринкової економіки 

 

Національна програма сприяння розвитку підприємництва в Україні. Закон 

України «Про підприємництво». Організаційно-правові форми підприємництва. 

Особливості підприємництва у галузі та тенденції його розвитку. 

 

Тема 2. Фінансово-кредитне забезпечення підприємства 

 

Фінансова база підприємства. Податки. 

Витрати виробництва та прибуток. Специфіка обліку, визначення 

кошторису робіт та ринкових цін продукції промисловості. 

Лабораторно-практична робота: 

1. Визначення кошторису робіт. 

 

Тема 3. Виробнича діяльність підприємницьких структур. Ефективність 

використання виробничих фондів 

 

Виробнича діяльність підприємницьких  структур. Показники виробничої 

діяльності: обсяг випущеної і реалізованої продукції. 

Основні фонди підприємства і показники їх ефективного використання. 

Поняття і класифікація виробничих фондів підприємства. Структура 

основних та оборотних виробничих фондів. Ефективність використання основних 

та оборотних виробничих фондів. 

 
 

 

 

 



 

Типова навчальна програма  
з предмета “Основи правових знань” 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

всього  

з них на 

лабораторно – 

практичні 

роботи 

1. Правове регулювання господарських 

відносин у промисловості 

4  

2. Захист господарських прав та інтересів. 

Розгляд господарських спорів 

3  

3. Праця, закон і ми 4  

4. Адміністративний проступок і 

адміністративна відповідальність 

3  

Всього годин: 14  

 

Тема 1. Правове регулювання господарських відносин у промисловості 

Правове регулювання діяльності промислових підприємств – обов’язкова 

умова ефективності виробництва. Законодавство про промисловість. Правовий 

статус підприємств. Законодавство про підприємство. Поняття підприємства і 

його види. Загальні умови створення та реєстрації підприємства.  

 

Тема 2. Захист господарських прав і інтересів 

Доарбітражне врегулювання господарських спорів. Учасники арбітражного 

процесу.  

 

Тема 3. Праця, закон і ми 

Трудова дисципліна. Матеріальна відповідальність робітників і службовців 

за шкоду, заподіяну підприємству, організації. 

Відповідальність підприємства за шкоду заподіяну працівникові. 

Розгляд трудових суперечок. Особливості правового регулювання трудових 

відносин в окремих галузях господарства. 

 

Тема 4. Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність 

Поняття адміністративного правопорушення і адміністративної 

відповідальності.  

Адміністративна відповідальність неповнолітніх.  

Адміністративна відповідальність за господарські правопорушення. 



 

 

Типова навчальна програма  
з предмета “Пристрої телебачення ” 

 

№  

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Сигнали телебачення 6 1 

2. Системи кольорового телебачення 10  

3. Передавальні телевізійні трубки 6  

4. Телевізійний центр 6  

 Всього годин: 28 1 

 

Тема 1. Сигнали телебачення 

Форма і спектральний склад повного телевізійного відеосигналу (ПТВС), а 

також особливості його передачі. Детальний розгляд параметрів та призначення 

всіх імпульсів ПТВС: кадрових та рядкових імпульсів гасіння, кадрових та 

рядкових імпульсів синхронізації, вирівнювальних імпульсів та імпульсів-врізок. 

Детальний розгляд всіх сигналів, які використовуються в кольоровому 

телебаченні – призначення, параметри, формування, обробка (окремо виділити 

питання про сигнали колірної синхронізації). Повний кольоровий телевізійний 

відеосигнал (ПКТВС) – склад сигналу, його форма і спектр. Способи вирішення 

питання сумісності чорно-білого і кольорового телебачення. 

Генератори випробувальних сигналів (ГВС) – застосування, склад сигналів 

ГВС та їх формування на прикладі сигналу вертикальних колірних смуг. Правила 

користування ГВС. 

Лабораторно-практична робота 

1. Дослідження телевізійних сигналів. 

 

Тема 2. Системи кольорового телебачення 

Поняття про системи кольорового телебачення. Порівняльний аналіз систем 

кольорового телебачення.  Характеристика параметрів різних систем та способи 

забезпечення їх сумісності з чорно-білим телебаченням. 

Система NTSC: основний принцип роботи системи, сигнали і стандарти, 

робота за функціональними схемами передавальної частини (кодуючого 

пристрою) та приймальної (декодуючого пристрою). Критерії вибору частоти 

піднесучої колірності. Забезпечення сумісності. Переваги та недоліки системи.  

Система PAL: головний принцип роботи системи, її функціональна 

відмінність від системи NTSC, сигнали і стандарти, робота за функціональною 

схемою кодуючого і декодуючого пристроїв. Принцип компенсації у системі 

фазових перешкод. Найбільш поширені варіанти схеми декодуючого пристрою 

системи PAL. Переваги та недоліки системи PAL. 

Система SECAM: основний принцип роботи системи, її сигнали і стандарти. 

Робота системи за функціональними схемами кодуючого і декодуючого 



 

пристроїв. Передспотворення сигналу в кодуючому пристрої та корекція їх у 

декодері. Параметри пристроїв, що забезпечують цю корекцію. Частоти 

піднесучих колірності та їх вибір. Забезпечення сумісності системи, оцінка її 

якісних показників. Переваги та недоліки системи SECAM в порівнянні з іншими 

системами кольорового телебачення. 

Загальна характеристика і параметри інших стандартів і систем 

телебачення. 

 

Тема 3. Передавальні телевізійні трубки 

Загальна характеристика телевізійних передавальних трубок. Електронна 

оптика (фокусування) та електромагнітне відхилення променя в електронно-

променевих трубках. Явища та процеси, які в них відбуваються. Пристрої 

фокусування та відхилення променів у трубках, їх конструкції та робота. 

Параметри передавальних телевізійних трубок. 

Телевізійна передавальна трубка із зовнішнім фотоефектом типу 

"супероптікон" – будова (конструкція), принцип роботи, параметри і 

застосування. 

Телевізійна передавальна грубка із внутрішнім фотоефектом типу "відікон" 

– будова (конструкція), принцип роботи, параметри і застосування. 

Прилади із зарядовим зв'язком (ПЗЗ) – будова, принцип дії і застосування. 

будова, принцип роботи, параметри і застосування твердотільних аналогів 

телевізійних передавальних трубок на прикладі матриці ПЗЗ з покадровим 

перенесенням електронного зображення. Перспективи розвитку телевізійних 

передавальних трубок. 

 

Тема 4. Телевізійний центр 

Передавальна    телевізійна     мережа    телемовної    системи. 

Телецентри (ТЦ) програмного і ретрансляційного типів. Структурна схема 

програмного ТЦ. Складові ТЦ, їх призначення, будова (структурні схеми), робота 

і технічні характеристики. Синхрогенератор – призначення та режими роботи. 

Конструкція, призначення складових, принцип роботи і параметри сучасної 

телевізійної передавальної камери кольорового телебачення. Тенденції в розвитку 

телевізійних передавальних камер. 

Формування на ТЦ повного кольорового телевізійного відеосигналу 

(ПКТВС). Камерний канал – будова та принцип роботи. 

Способи демонстрації кінофільмів по телебаченню: принципи, схеми, 

тенденції і перспективи розвитку. 

Телевізійні радіопередавачі: будова, робота, параметри. Характерні 

особливості передавачів сигналів зображення та звукового супроводу. Форми 

телевізійних сигналів. Модуляція несучої передавача зображення відеосигналом 

негативної і позитивної полярностей. Переваги негативної модуляції. Формування 

спектру сигналу телевізійного передавача зображення. Модуляція у звуковому 

радіопередавачі. Переваги частотної модуляції сигналу звукового супроводу. 

Діапазони телевізійної трансляції. Дальність телетрансляції. Перспективні 

способи передачі телевізійних сигналів. 

 



 

Типова навчальна програма  
з предмета “Технологія  обслуговування та ремонту РТА” 

 

№  з/п Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Схемні та конструктивні особливості 

радіоприймачів, їх застосування й 

експлуатація 

6  

2. Телевізійні приймачі IV- V поколінь 27  

   2.1. Схеми і конструкції телевізорів IV- V 

поколінь 
12  

   2.2. Регулювання у телевізорах IV- V 

поколінь 
9  

   2.3. Ремонт телевізорів IV- V поколінь 4 2 

3. Ознайомлення з телевізійними 

приймачами VІ покоління, особливостями 

їх схем, конструкцій, ремонту 

4  

4. Ознайомлення з телевізійними 

приймачами сучасних моделей, в тому 

числі зарубіжного виробництва 

13  

5. Технічне обслуговування і особливості 

ремонту програвачів компакт-дисків 
4  

7. Технічна експлуатація мереж та пристроїв 

колективного прийому телебачення 
2  

 Всього годин: 56 2 

 

Тема 1. Схемні та конструктивні особливості радіоприймачів, їх 

застосування й експлуатація 

Типові функціональні схеми радіоприймачів різних класів і різного 

призначення. Структурні схеми й елементна база радіоприймачів. Типові 

принципові схеми радіоприймачів – їх особливості. Застосування радіоприймачів. 

Параметри радіоприймачів й методика їх визначення. Особливості ремонту та 

настроювання радіоприймачів, способи виявлення несправностей радіоприймачів 

та їх усунення. 

 

Тема 2. Телевізійні приймачі IV-V поколінь  

2.1. Схеми і конструкції телевізорів IV-V поколінь  

Особливості схем та конструкцій телевізорів IV-V поколінь різних фірм-

виробників. Структурна схема, особливості принципових схем складових і ремонт 

телевізора четвертого і п’ятого поколінь. Принципові схеми модулів телевізорів 

IV-V поколінь. Конструктивні особливості цих модулів. Забезпечення 

двосистемності прийому (PAL-SECAM) в модулях колірності . 

 



 

2.2. Регулювання у телевізорах IV-V поколінь 

Повне (комплексне) регулювання телевізорів IV-V поколінь: встановлення 

напруг живлення, режиму кінескопа, параметрів розгорток тощо. Детальний 

розгляд правил й порядку регулювання та настроювання радіоканалу і модуля 

колірності – функціональних частин телевізора, від яких залежить якість 

зображення. 

2.3. Ремонт телевізорів IV-V поколінь 

Послідовність і правила проведення ремонту телевізорів IV-V поколінь, 

включаючи регулювання та настроювання контурів, а також визначення якісних 

показників роботи апарата. Вивчення алгоритмів пошуку несправностей модулів 

та субмодулів цих телевізорів. Особливості схем та конструкцій систем 

мікропроцесорного управління телевізором V покоління й особливості їх 

експлуатації. 

 

Лабораторно-практична робота 

1. Вивчення телевізорів IV-V поколінь. Робота з довідковою літературою. 

 

Тема 3. Ознайомлення з телевізійними приймачами VІ покоління, 

особливостями їх схем, конструкцій, ремонту 

Загальний огляд та характерні особливості схем та конструкцій телевізорів 

VІ покоління. Особливості пошуку несправностей та ремонту телевізорів VІ 

покоління, включаючи зарубіжні зразки. 

 

Тема 4. Ознайомлення з телевізійними приймачами сучасних моделей, в тому 

числі зарубіжного виробництва 

Загальний огляд та характерні особливості схем та конструкцій телевізорів 

сучасних моделей, в тому числі зарубіжного виробництва. Особливості пошуку 

несправностей та ремонту телевізорів останніх моделей. 

 

Тема 5. Технічне обслуговування і особливості ремонту програвачів сучасних 

компакт-дисків 

Типова функціональна схема програвача компакт-дисків – призначення, 

робота, взаємозв’язки і параметри функціональних вузлів. Основні параметри 

програвача і способи їх визначення. Особливості експлуатації програвачів 

лазерних дисків. Алгоритм пошуку несправностей програвача компакт-дисків, а 

також характерні несправності, їх прояви та можливі причини виникнення. 

 

Тема 6. Технічна експлуатація мереж та пристроїв колективного прийому 

телебачення 

Основні правила і порядок монтажу розподільчих кабельних мереж систем 

колективного прийому телебачення і окремих пристроїв цих систем: ТВ-

підсилювачів, розподільчих коробок, спліттерів. Можливі несправності в цих 

системах, способи їх виявлення та усунення. 



 

Типова навчальна програма  
з предмета “Джерела електроживлення  РЕА ” 

 

№  

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні роботи 

1. Основні види джерел електроживлення, їх 

класифікація і параметри 
2  

2. Автономні джерела електроживлення 2  

3. Традиційні трансформаторні і 

безтрансформаторні джерела живлення РЕА 
10 1 

4. Імпульсні джерела живлення 

радіотелевізійної апаратури 
12 1 

5. Тенденції і перспективи розвитку джерел 

електроживлення 
2  

 Всього годин: 28 2 

 

Тема 1. Основні види джерел електроживлення, їх класифікація і параметри 

Вступ до предмета. Призначення джерел електроживлення радіоелектронної 

апаратури, їх класифікація і параметри. Вимоги до автономних і мережних джерел 

живлення РЕА. 

Загальний огляд і характеристика основних видів джерел електроживлення 

за групами: автономні, традиційні трансформаторні і безтрансформаторні, 

імпульсні. 

 

Тема 2. Автономні джерела електроживлення 

Автономні джерела електроживлення. Гальванічні елементи та 

акумулятори, їх будова, принцип роботи і умовні позначення. Експлуатація 

автономних джерел електроживлення. Перспективи розвитку. 

 

Тема 3. Традиційні трансформаторні і безтрансформаторні джерела 

живлення РЕА 

Розгляд особливостей конструкцій, принципу роботи й застосування 

традиційних трансформаторних і безтрансформаторних джерел живлення РЕА. 

Вивчення принципових схем типових зразків джерел цього типу вітчизняного та 

зарубіжного виробництва, особливостей їх експлуатації. Можливі несправності 

трансформаторних і безтрансформаторних джерел, способи їх відшукання та 

усунення. Перспективи розвитку трансформаторних і безтрансформаторних 

джерел електроживлення РЕА.  

 

Лабораторно-практична робота 

1. Вивчення традиційних джерел живлення. 

 

 

 



 

Тема 4. Імпульсні джерела живлення радіотелевізійної апаратури 

Загальний принцип роботи імпульсних джерел живлення. Особливості 

принципових схем імпульсних джерел живлення телевізорів ІІІ...V поколінь. 

Схеми перетворювачів зі струмовим керуванням ключа і з потенціальним (на 

польовому транзисторі). Розгляд типових принципових схем імпульсних джерел 

живлення телевізорів ІІІ...V поколінь, особливостей їх конструкцій, можливих 

несправностей і способів їх виявлення та усунення. Ознайомлення з 

особливостями схем та конструкцій імпульсних джерел живлення телеприймачів 

вищих поколінь. 

 

Лабораторно-практична робота 

1. Вивчення імпульсних джерел живлення. Робота з довідковою літературою. 

 

Тема 5. Тенденції і перспективи розвитку джерел електроживлення 

Вузли електроживлення вітчизняної та зарубіжної РЕА – тенденції і 

перспективи розвитку з урахуванням тенденцій розвитку елементної бази. 

Перспективи застосування електричних джерел живлення. 

 



 

Типова навчальна програма  
з предмета “Імпульсна і цифрова техніка “ 

 

№  

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Загальні характеристики цифрових 

мікросхем 
4  

2. Тригери та їх робота 6 1 

3. Регістри, лічильники імпульсів та їх робота 8 1 

4. Пристрої індикації цифрової інформації 2  

5. Схеми цифрових пристроїв 8  

 Всього годин: 28 2 

 

Тема 1. Загальні характеристики цифрових мікросхем 

Конструктивно-технологічне виконання мікросхем. Електронні структури 

ІМС (ТТЛ, КМДН та інші) та їх відмінності. Електричні параметри цифрових 

ІМС. Застосування цифрових мікросхем. 

 

Тема 2. Тригери та їх робота 

Тригери RS-, D-, T- та JK-типу – їх характеристики, принцип роботи, 

виконувані функції. Синхронні та асинхронні тригери – їх мікросхемне 

виконання. Практичне застосування тригерів. 

Лабораторно-практична робота 

1. Вивчення тригерів. 

 

Тема 3. Регістри, лічильники імпульсів та їх робота 

Структурна будова регістрів. Призначення, характеристики, виконувані 

функції. Види регістрів. Будова, призначення лічильників імпульсів, їх 

характеристики та виконувані функції. Лічильники імпульсів: двійкові, двійково-

десяткові, реверсивні, кільцеві. Застосування регістрів та лічильників в РЕА. 

Лабораторно-практична робота 

1. Дослідження регістрів та лічильників. 

 

Тема 4. Пристрої індикації цифрової інформації 

Призначення, робота, характеристики та класифікація за принципом дії 

пристроїв індикації. Умовне позначення та вибір типу пристрою індикації. 

Практичне застосування пристроїв індикації. 

Тема 5. Схеми цифрових пристроїв 

Застосування цифрових пристроїв. Пристрої відліку часу – принцип роботи, 

схемні рішення. Пристрої індикації частоти настроювання радіоприймачів – 

принцип роботи, схемні рішення. Пристрої цифрової обробки електричних 

сигналів в аудіоапаратурі. Інші цифрові пристрої. Особливості ремонту цифрових 

пристроїв. 



 

Типова навчальна програма  
з предмета “Електрорадіовимірювання та регулювання  РЕА” 

 

№ 

п\п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на  

лабораторно- 

практичні 

роботи 

1. Вимірювальні генератори 2  

2. Вимірювачі частоти 2  

3. Електронні осцилографи 2  

4. Регулювання в радіоелектронній апаратурі 8 2 

 Всього годин: 14 2 

 

Тема 1. Вимірювальні генератори 

Класифікація  вимірювальних генераторів. Принципи побудови схем 

вимірювальних генераторів. Генератори низької, високої та надвисокої частот. 

Генератори імпульсних сигналів. Скорочені найменування, характеристики, 

принцип побудови вимірювальних генераторів. Застосування вимірювальних 

генераторів при ремонті та настроюванні РЕА. 

 

Тема 2. Вимірювачі частоти 

Методи вимірювання частоти, фази, часових інтервалів. Класифікація та 

скорочені найменування частотомірів. Електронно-відрахункові частотоміри. 

Характеристики і застосування частотомірів. 

 

Тема 3. Електронні осцилографи 

Види електронних осцилографів. Структурна будова універсального 

електронного осцилографа. Робота каналів горизонтального і вертикального 

відхилення. Будова електронно-променевої трубки осцилографа. Режими роботи 

осцилографа. Правила користування осцилографом. 

 

Тема 4. Регулювання в радіоелектронній апаратурі 

Прилади для регулювання і настроювання радіоприймачів, телевізорів, 

магнітофонів, ЕПП та електрофонів. Робочі параметри РЕА, які підлягають 

перевірці. Основні операції, порядок настроювань та регулювань в різних видах 

РЕА. Вузли та блоки РЕА, які необхідно регулювати і настроювати. Виявлення 

несправностей при відхиленні параметрів РЕА, що реєструються в процесі 

перевірки вузлів і блоків РЕА. 

 

Лабораторно-практична робота 

1. Відпрацювання операцій з регулювання та настроювання в РЕА. 



 

Типова навчальна програма  
з предмета “Охорона праці ” 

№  

з/

п 

Тема 

Кількість годин: 

Всього 

з них на 

лабораторно-

практичні роботи 

1. 
Правові та організаційні основи охорони 

праці.  
2  

2. 

Основи безпеки праці в галузі. Загальні 

відомості про потенціал небезпек. Психологія 

безпеки праці. Організація роботи з охорони 

праці. 

5  

3. 
Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека 

виробництва і вибухозахист. 
2  

4. Основи електробезпеки. 2  

5. 
Основи гігієни праці та виробничої санітарії. 

Медичні огляди. 
2  

6. 
Надання першої допомоги потерпілим при 

нещасних випадках. 
2  

Всього годин : 15  

 

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці 

Зміст поняття «охорона праці», соціально-економічне значення охорони 

праці. Мета і завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст і порядок його 

вивчення. Додаткові вимоги щодо вивчення предмета при підготовці робітників 

для виконання робіт з підвищеною небезпекою. 

 Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Закон 

України «Про охорону праці», Кодекс законів про працю України, Закон України 

«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного 

випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності»,Основи законодавства України про охорону здоров’я, Закон 

України «Про пожежну безпеку», Закон України  «Про використання ядерної 

енергії та радіаційну безпеку», Закон України «Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення», Закон України «Про колективні договори 

і угоди». 

Основні нормативно – правові акти з охорони праці. Право громадян на 

охорону праці при укладанні трудового договору. Правила внутрішнього 

трудового розпорядку. Тривалість робочого дня працівників. Колективний 

договір, його укладання і виконання. Права працівників на охорону праці під час 

роботи на підприємстві, на пільги і компенсації  за важкі та шкідливі умови праці. 

Охорона праці жінок і неповнолітніх. Відповідальність за порушення 

законодавства про працю, охорону праці, нормативно – правових актів з охорони 

праці. 



 

Державне управління охороною праці. Соціальна політика щодо атестації 

робочих місць за умовами праці на відповідність вимогам нормативно – правових 

актів з охорони праці. 

Державний нагляд за охороною праці. Органи державного нагляду за 

охороною праці. Громадський контроль за додержанням законодавства про 

охорону праці, повноваження і права профспілок та уповноважених найманими 

працівниками осіб з питань охорони праці. 

Навчання з питань охорони праці. Типове положення про порядок навчання і 

перевірку  знань з питань охорони праці, яке встановлює порядок і види 

інструктажів з охорони праці, форми перевірки знань працівників і посадових 

осіб. 

Основні завдання системи стандартів безпеки праці: зниження і усунення 

небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів 

захисту працівників. Порядок забезпечення працівників засобами індивідуального 

та колективного захисту. 

Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, 

пов’язані з працею на виробництві і побутові. Безпека праці і здоровий спосіб 

життя. Алкоголізм і безпека праці. Професійні захворювання і професійні 

отруєння. Основні причини травматизму і професійних захворювань на 

виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворювання на 

виробництві: організаційні, технічні, санітарно – виробничі,  методико – 

профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних 

захворювань. Соціальна і медична реабілітація працівників. Розслідування та 

облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних 

отруєнь.  

 

Тема 2. Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про потенціал 

небезпек. 

Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці 

Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для 

проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з 

охорони праці. 

Загальні відомості про потенціал небезпек. Основні небезпеки під час 

проведення робіт при експлуатації обладнання та устаткування, які 

використовуються при виконанні робіт радіомеханіком з обслуговування та 

ремонту РТА.  

Роботи з підвищеною небезпекою при виконанні ремонту та обслуговуванні 

РТА. Створення безпечних умов праці при виконанні ремонту та обслуговуванні 

РТА. Зони небезпеки та їх огородження. Світлова і звукова сигналізація. 

Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування. Знаки безпеки.  

Засоби колективного та індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих 

виробничих факторів: спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального 

захисту при проведенні різних видів робіт на свердлильному, токарному та 

точильному верстатах. Безпека праці при роботі з електроінструментом. Захист 

від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих метеорологічних умов. 



 

 Мікроклімат виробничих приміщень. Прилади контролю безпечних умов 

праці на робочому місці радіомеханіка з обслуговування та ремонту РТА, порядок 

їх використання.  

Правила догляду за устаткуванням й інструментами, їх безпечна 

експлуатація. 

Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій. План 

ліквідації аварії. План евакуації з приміщень у випадку аварій. 

Ураження електричним струмом, наявність небезпечних для життя постійних 

та змінних напруг. Рівень безпеки праці радіомеханіка з обслуговування та 

ремонту РТА, його залежність від апаратури, яка ремонтується, види робіт, 

обладнання робочого місця, приміщень, в яких виконується робота.  

Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу (безумовні та умовні 

рефлекси, їх вплив на безпеку праці). 

Психологія безпеки праці. Пристосування людини до навколишніх умов в 

процесі праці (почуття, стримання, увага, пам'ять, уява, емоції) та їх вплив на 

безпеку праці. Психофізичні фактори умов праці (промислова естетика, ритм і 

темп роботи, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їх 

вплив на безпеку праці. 

Особливості безпеки праці радіомеханіка з обслуговування та ремонту РТА. 

Можливі наслідки недотримання правил безпеки праці при виконанні робіт. 

 

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і 

вибухозахист 

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання 

відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої техніки в 

пожежонебезпечних місцях: порушення правил використання опалювальних 

систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки, дитячі 

пустощі. Пожежонебезпечні властивості речовин. 

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація. 

Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах, 

запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті й горючі рідини. 

Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. 

Поняття вогнестійкості. 

Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, 

покривала, їх вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для захисту об’єктів: 

пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежогасіння, 

вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, 

використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі. 

Організація пожежної охорони в галузі. 

Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз характерних значних 

промислових аварій, пов’язаних з викидами, вибухами та пожежами хімічних 

речовин. Загальні закономірності залежності масштабів руйнувань і тяжкості 

наслідків аварій від кількості, фізико – хімічних властивостей і параметрів 

пальних речовин, що використовуються у технологічній системі. 



 

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Особливості горіння та 

вибуху в апаратурі, виробничому приміщенні, неорганізованих газових викидів в 

незамкнутому просторі. Механізм горіння аерозолів. 

Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища. 

Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня руйнування 

промислових аварій. 

Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для виробництв 

підвищеної вибухонебезпеки. 

Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та наслідки. 

Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя і здоров’я 

людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх наслідки. 

 

Тема 4. Основи електробезпеки 

Електрика промислова, статична і атмосферна. 

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на 

організм людини. Фактори, які впливають на ступінь ураження людини 

електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний 

стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії 

електричного струму. 

Загальні відомості про 4-провідну електричну мережу живлення. Фазова  та 

лінійна напруга. Електричний потенціал Землі. Електрична напруга доторкання. 

Класифікація виробничих приміщень відносно безпеки ураження працюючих 

електричним струмом. 

Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. Колективні 

та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні надписи, 

плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Занулення та захисне заземлення, їх 

призначення. Робота з переносними електросвітильниками. 

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. 

Правила роботи на електронно – обчислювальних машинах і персональних 

комп’ютерах. 

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки. 

Правила поведінки під час грози.  

 

Тема 5. Основи гігієни праці. Медичні огляди 

Поняття про гігієну праці як систему організаційних, гігієнічних та 

санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, 

іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на 

організм людини. Дії вірусів, інфекцій, що передаються через кров, біологічні 

рідини і спричиняють порушення нормальної життєдіяльності людини, 

викликають гострі та хронічні захворювання. 

Лікувально – профілактичне харчування. 

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. 

Додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і 

жінками.  

Основні гігієнічні особливості праці за даною професією. 



 

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих, 

навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та 

вентиляції. 

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та 

аварійне. Правила експлуатації освітлення.  

Санітарно-побутове забезпечення працівників.                  

Щорічні медичні огляди працюючих неповнолітніх, осіб віком до 21року. 

 

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках 

Основи анатомії людини. 

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги. 

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність дії, 

швидкість, рішучість, спокій. Запобіжні заходи щодо інфікування СНІДом під час 

надання першої допомоги при пораненнях, припиненні кровотечі з ран, носа, вуха 

тощо. 

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, 

правила користування. 

Способи реанімації. Штучне дихання способом «з рота в рот» чи «з носа в 

ніс». Положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу.  Непрямий масаж 

серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання. 

Види електротравм. Правила надання першої допомоги при ураженні  

електричним  струмом. 

Перша допомога при ударах, вивихах, переломах, розтягненні зв'язок. 

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу тощо. Перша 

допомога при пораненнях. Правила накладання пов’язок, їх типи. 

Надання першої допомоги при знепритомненні (втраті свідомості), шоці, 

тепловому та сонячному ударі, обмороженні. 

Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних і термічних опіках, 

опіку очей. 

Перша допомога при запорошуванні очей. Способи промивання очей. 

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги 

при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином. 

Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до транспортування. 

Вимоги до транспортних засобів. 
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І. Виробниче навчання 

Тема 1. Вступне заняття 

Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою професії “Радіомеханік з 

обслуговування і ремонту радіотелевізійної апаратури” (4-й розряд). 

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, безпека праці. 

 

Тема 2. Обслуговування та ремонт телевізійних приймачів кольорового 

зображення  не вище V покоління 

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, безпека праці. 

Вправи: 

вивчення методики ремонту телеприймачів кольорового зображення; 

виявлення типових несправностей телеприймачів кольорового зображення не 

вище V покоління та їх усунення; регулювання та настроювання кольорових 

телеприймачів не вище  V покоління. 



 

Перевірка якості і здача виконаних робіт. 

 

Тема 3. Обслуговування та ремонт радіоапаратури та програвачів компакт-

дисків 

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, безпека праці. 

Вправи: 

виявлення типових несправностей радіоприймачів та їх усунення; 

регулювання та настроювання радіоприймачів; вивчення методики ремонту 

аудіомагнітофонів; виявлення типових несправностей та їх усунення у різних 

моделях магнітофонів; регулювання та настроювання аудіомагнітофонів, в тому 

числі автомагнітол; вивчення методики ремонту програвачів компакт-дисків; 

виявлення типових несправностей програвачів різних видів; регулювання та 

настроювання програвачів компакт-дисків. 

Перевірка якості і здача виконаних робіт. 

 

Тема 4. Особливості обслуговування та ремонту телевізорів сучасних 

моделей, в тому числі зарубіжного виробництва 

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, безпека праці. 

 

Вправи: 

ознайомлення з особливостями обслуговування та ремонту телевізорів 

сучасних моделей, в тому числі зарубіжного виробництва. 

Перевірка якості і здача виконаних робіт. 

 

ІІ. Виробнича практика 

Тема 1. Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з безпеки праці  

Ознайомлення з роботою підприємства, плануванням праці, контролем 

якості продукції. Ознайомлення з організацією робочих місць, передовим 

виробничим досвідом.  Інструктаж з техніки безпеки. 

 

Тема 2. Самостійне виконання робіт радіомеханіка з обслуговування і 

ремонту радіотелевізійної апаратури 4-го розряду 

Самостійне виконання робіт радіомеханіка з обслуговування і ремонту 

радіотелевізійної апаратури 4-го розряду. 

Організація робочого місця радіомеханіка з обслуговування і ремонту РТА. 

Дотримання правил техніки безпеки під час виконання робіт, технологій, 

передбачених кваліфікаційними вимогами та навчальними програмами. 

Примітка:  Детальна програма виробничої практики розробляється кожним 

навчальним закладом окремо з врахуванням сучасних технологій, 

новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за 

погодженням з підприємствами - замовниками кадрів та 

затверджується в установленому порядку. 

 

 

 

 



 

 

Кваліфікаційна пробна робота 

 
 

Приклади робіт 

1. Відремонтувати кольоровий телевізор – спотворений колірний тон 

зображення. 

2. Відремонтувати кольоровий телевізор – при переході на АПЧГ 

погіршується якість зображення. 

3. Відремонтувати типовий магнітофон – при вмиканні робочого ходу 

спрацьовує автостоп. 

4. Відремонтувати типовий магнітофон – в режимі відтворення індикатори 

працюють, а сигнал на виході відсутній. 

5. Відремонтувати кольоровий телевізор – несправний кінескоп.  

6. Відремонтувати програвач  компакт-дисків – не працює механізм 

завантаження компакт-диска в робоче положення. 

7. Відремонтувати кольоровий телевізор –  відсутнє кольорове зображення, 

чорно-біле нормальне. 

8. Відремонтувати кольоровий телевізор – при включенні телевізора не 

вмикається перша програма. 

9. Відремонтувати типовий радіоприймач – відсутній прийом на одному з 

діапазонів. 

10. Відремонтувати типовий магнітофон – відтворюється сигнал тільки в 

лівому каналі. 

11. Відремонтувати кольоровий телевізор – недостатній розмір зображення 

по вертикалі. 

12. Відремонтувати телевізор – телевізор не вмикається при натисканні 

кнопки “Мережа”. 

13. Відремонтувати телевізор – відсутній прийом в метровому діапазоні. 

 



 

 

Критерії кваліфікаційної атестації випускників 

 

Професія  – 7243 Радіомеханік з 

обслуговування та ремонту 

радіотелевізійної апаратури  

Кваліфікація  – 4-й розряд 

 

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ: 

1. основи електротехніки, радіотехніки, телебачення; основні знання щодо 

телевізорів кольорового зображення, характеристики напівпровідникових 

приладів;  

2. призначення, взаємодію, будову та роботу елементів схем телевізорів, 

радіоприймачів та іншої радіоапаратури;  

3. принципові та монтажні схеми телевізорів, радіоприймачів вище ІІ класу, 

звуковідтворюючих пристроїв та іншої радіоапаратури;  

4. основні види несправностей цієї апаратури, методи, способи її перевірки, 

регулювання, настроювання і ремонту;   

5. призначення і правила користування контрольно-вимірювальними приладами, 

які застосовуються під час ремонту радіотелевізійної апаратури; 

6. правила установлення, монтажу телевізійних антен; 

7. Основи ведення підприємницької діяльності. 

 

ВМІЄ: 

1. організовувати робоче місце; 

2. перевіряти напівпровідникові прилади (транзистори, діоди тощо) за 

допомогою контрольно-вимірювальних приладів; 

3. виявляти причини несправностей у телевізорах та здійснювати ремонти, не 

пов’язані з усуненням неперіодичних дефектів, заміною та настроюванням 

контурів, заміною та ремонтом друкованих плат, пакетних клавішних 

(кнопкових) перемикачів і усувати складні дефекти в колах автоматичних 

регулювань (автоматичного регулювання підсилення автоматичного 

підстроювання частоти гетеродину  та ін.);  

4. виявляти причини несправностей та виконувати ремонт сучасного музичного 

центру не вище ІІ класу. 

 



 

Перелік основних обов’язкових засобів навчання  

№ Найменування 

Кількість на групу з 15 

осіб 
Примітка Для 

індивідуального 

користування 

Для 

групового 

користування 

1.  Навчальні телевізійні приймачі 

- кольорові третього – п’ятого 

поколінь 

- кольорові різних моделей 

  

 

8 

8 

 

2.  Навчальні радіоприймачі  різних груп 

складності 
 

15  

3.  Аудіомагнітофони навчальні різних 

груп складності 
 

15  

4.  Технологічний телевізор третього – 

четвертого поколінь 

 2  

5.  Технологічний телевізор п’ятого 

покоління 

 2  

6.  Тренажери телевізійних приймачів 

різних поколінь 
 

2  

7.  Ампервольтометр стрілочний Ц4353 

або аналогічний 

 1  

8.  Мультиметр М830 або аналогічний  1  

9.  Генератор стандартних сигналів Г4-176 

або аналогічний 

 
1 

 

10.  Генератор низької частоти ГЗ-118 або 

аналогічний 

 2  

11.  Частотомір Ч3-34 або аналогічний  1  

12.  Вимірювач параметрів: 

-  R, L, C 

- транзисторів  

  

1 

1 

 

13.  Осцилограф  С1-73 або аналогічний  2  

14.  Вимірювач частотних характеристик 

Х1-7Б або аналогічний 

 
1 

 

15.  Мультиметр М830 або аналогічний  4  

16.  Вольтметр універсальний ВЗ-44 або 

аналогічний 

 2  

17.  Амперметр постійного струму М42100 

або аналогічний 

 
2 

 

18.  Амперметр змінного струму Ц4200 або 

аналогічний 

 2  



 

 

 

 

 

Міністерство освіти і науки України 

Міністерство соціальної політики України 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державний стандарт  
професійно-технічної освіти 

 

 

ДСПТО 7243.OG.52.70-2014 
                                                                                                                                                               (позначення стандарту) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Професія: Радіомеханік з обслуговування та ремонту 

радіотелевізійної апаратури 

 

 

Код: 7243 
 

Кваліфікація: радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної 

апаратури 5-го розряду    
 

 

 
Видання офіційне 

Київ - 2014  



 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-

технічного навчального закладу 
(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку 

(підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників) 

 

1.  Професія - 7243 Радіомеханік з обслуговування та 

ремонтурадіотелевізійної апаратури 

2.  Кваліфікація - радіомеханік з обслуговування та 

ремонтурадіотелевізійної апаратури 5-го  розряду 

3. Кваліфікаційні вимоги 

 

Повинен знати: 

методи і способи усунення несправностей електричного та механічного 

регулювання, перевірки, настроювання і ремонту всіх типів телевізорів та 

телевізорів кольорового зображення не вище VІ покоління, радіоприймачів ІІ – І 

класу (в тому числі стереофонічні) та радіотелефонів, пристроїв запису та 

відтворення інформації (DVD; відеомагнітофони та аналогові відеокамери);   

принципові схеми, будову й правила установлення кольорових телевізорів 

всіх поколінь;  

правила користування контрольно-вимірювальними приладами, які 

застосовуються під час настройки та регулювання  кольорових телевізорів всіх 

поколінь, ремонту та установлення приймальних телевізійних антен. 

 

Повинен вміти:  

виявляти причини несправностей у телевізорах   не вище V покоління, 

радіотелефонах; виконувати ремонти, не пов’язані з усуненням неперіодичних 

дефектів і настроюванням;  

виконувати роботи пов’язані з установлення та ремонту пристроїв запису та 

відтворення інформації  (DVD, відеомагнітофони та аналогові відеокамери); 

виявляти причини несправностей, ремонтувати, регулювати і настроювати 

радіоприймачі ІІ - І класу (в тому числі стереофонічні), телевізори кольорового 

зображення не вище VІ покоління,  пристрої запису та відтворення інформації  

(DVD; відеомагнітофони та аналогові відеокамери); антенні підсилювачі. 

 

4. Загальнопрофесійні вимоги 

Повинен: 

раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце; 

додержуватися норм технологічного процесу; 

не допускати браку в роботі; 

знати   і   виконувати   вимоги   нормативних   актів   про   охорону   праці   

і навколишнього середовища; 

додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт; 

знати і виконувати виробничі (експлуатаційні) інструкції; 

використовувати  в  разі необхідності засоби  попередження  й усунення 

природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо); 

знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання  



 

професійних обов’язків; 

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення 

підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької 

діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності. 
 

5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного  рівнів, кваліфікації 

осіб 

5.1. При продовженні професійно-технічної освіти 

Базова або повна загальна середня освіта. 

5.2. При  підвищенні кваліфікації 

Повна або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітньо-

кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник»  за професією радіомеханіка з 

обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури4-го  розряду; стаж роботи 

за професією не менше 1 року. 

5.3.  Після закінчення навчання 

Повна або базова загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, освітня 

кваліфікація «кваліфікований робітник»  за професією радіомеханіка з 

обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури5-го розряду; без вимог до 

стажу роботи. 

 

       6. Сфера професійного використання випускника 

       Ремонт електронної апаратури побутового призначення для 
приймання, записування, відтворювання звуку й зображення. 

 

      7. Специфічні вимоги    

 7.1 Вік: прийняття на роботу здійснюється  після закінчення строку 

навчання відповідно до законодавства. 

7.2 Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій 

приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та 

небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, 

затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993). 

7.3 Медичні обмеження.  



 

Типовий навчальний план 
 

Професія – 7243 Радіомеханік з 

обслуговування та ремонту 

радіотелевізійної апаратури  

Кваліфікація –  5-й розряд 

Загальний фонд навчального часу -664 години 

№ 

з/п 
Навчальні предмети 

Кількість годин 

Всього 

З них  на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

2. Загальнопрофесійна підготовка 33 3 

2.1 Інформаційні технології 6 3 

2.2 Основи галузевої економіки і підприємництва 6  

2.3 Основи правових знань 6  

2.4 Резерв часу 15  

3. Професійно-теоретична підготовка 204 14 

3.1 Радіоприймальні пристрої 25 1 

3.2 Основи телебачення 40 2 

3.3 Імпульсна та цифрова техніка 28 2 

3.4 Електронні прилади та мікроелектроніка 12 1 

3.5 Метрологія та вимірювальна техніка 20 2 

3.6 Елементна база РЕА 14 2 

3.7 Основи ремонту і регулювання РЕА 24 2 

3.8 Пристрої запису і відтворення інформації 18 1 

3.9 Контроль якості РЕА 8 1 

3.10 Охорона праці 15  

4. Професійно-практична підготовка 374  

4.1 Виробниче навчання в майстерні  174  

4.2 Виробнича практика на підприємстві 200  

5. Консультації 45  

6. Державна кваліфікаційна атестація (або 

проміжна (поетапна) кваліфікаційна  

атестація при продовженні навчання) 

8  

7. Загальний обсяг навчального часу 619 17 

 



 

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки 

кваліфікованих робітників за професією 7243. “Радіомеханік з 

обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури ”: 

 
 1. Кабінети:                                            3. Майстерні: 

- радіомеханіків;                                    - радіомеханіки. 

- охорони праці. 

2. Лабораторії: 

- радіолабораторія; 

- ЕОМ. 

 
Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих 

робітників: 

- допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій  за рахунок їх об'єднання; 

- індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватися при 

наявності обладнаного робочого місця; 

- предмет «Інформаційні технології»  вивчється за згодою підприємств - замовників 

кадрів. 



 

Типова навчальна програма  
з предмета “Інформаційні технології ” 

 

№  

з/п 
 Тема 

Кількість годин 

Всього 
З них на 

лабораторно-

практичні роботи 

1. Програми для побудови принципових 

електричних схем і проектування монтажних 

плат 

4 2 

2. Використання електронних довідників 2 1 

 Всього годин: 6 3 

 

Тема 1. Програми для побудови принципових електричних схем і 

проектування монтажних плат  

Загальний огляд програм, призначених для побудови принципових 

електричних схем, їх використання.  Порядок побудови схеми: розміщення 

компонент, їх з’єднання провідниками, застосування модулів. 

 

Лабораторно-практичні роботи 

1. Основні можливості програм для побудови принципових та монтажних 

схем РЕА. 

2. Побудова принципових електричних схем електронних пристроїв. 

 

Тема 2. Використання електронних довідників 

Особливості використання електронних довідників. Пошук аналогів 

електронних елементів закордонних виробників.  

 

Лабораторно-практична робота 

1.Робота з довідниками. 

 



 

Типова навчальна програма  
з предмета “Основи галузевої економіки і підприємництва ”  

 

№ 

з/п 
Тема Кількість годин 

Всього 
З них на лабораторно-

практичні роботи 

1. Фінанси, структура і механізм 

функціонування. Ринок цінних паперів 

2 - 

2. Кредитна і банківська система 3 - 

3. Організація виробництва на підприємствах 

промисловості 

1  

Всього  6 - 

 

Тема 1. Фінанси, структура і механізм функціонування. Ринок цінних 

паперів 

Фінанси: структура і механізм функціонування. Сутність фінансів. Зміст і 

суб’єкти фінансових відносин. Фінансова система і організація фінансового 

ринку. Ринок цінних паперів. 

 

Тема 2. Кредитна і банківська система 

Кредитна і банківська система. Кредитна система та її роль у суспільному 

виробництві. 

Банки їх сутність, види і функції. Реформа банківської системи. 

Державний бюджет. Дефіцит бюджету та його фінансування. Державний 

борг країни. 

 

Тема 3. Організація виробництва на підприємствах промисловості 

 

 Організація виробництва як форма забезпечення ефективної діяльності 

підприємств. Формування та структура виробничого процесу. Основні принципи 

організації виробничого процесу. Організаційні типи виробництва та їх 

характеристика. 



 

Типова навчальна програма  
з предмета „Основи правових знань ” 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

всього  

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Право громадян України на працю 2  

2. 
Правове регулювання робочого часу та 

часу відпочинку 
1  

3. 

Особливості правового регулювання 

трудових відносин в окремих галузях 

господарства 

1  

4. 
Відносини які регулюються цивільним 

правом 
2  

Всього годин: 6  

 

Тема 1. Право громадян України на працю 

Основні трудові права і обов’язки працівників. Особливості регулювання 

праці деяких категорій працівників. 

Умови прийому на роботу. Строки випробування при прийнятті на роботу. 

Підстави припинення трудового договору. Гарантії забезпечення права на працю 

вивільнюваним працівникам. 

 

Тема 2. Правове регулювання робочого часу та часу відпочинку 

Право громадян України на відпочинок. Види робочого часу, обумовлені 

його тривалістю. Час відпочинку. Щорічні та додаткові відпустки, порядок їх 

надання.  

 

Тема 3. Особливості правового регулювання трудових відносин в окремих 

галузях господарства 

Правові засоби зміцнення трудової дисципліни. Види і межі матеріальної 

відповідальності. Визначення розміру і порядок покриття шкоди, заподіяної 

працівником. Трудові спори, порядок їх розгляду. 

 

Тема 4. Відносини які регулюються цивільним правом 

         Здійснення цивільних прав та виконання цивільних обов’язків. Цивільно-

правова відповідальність. 

Особисті немайнові права громадян. Майнові права громадян і юридичних 

осіб. Право власності. 

 



 

Типова навчальна програма  
з предмета “Радіоприймальні пристрої ” 

 

№  

з/п 
 Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Особливості функціональних вузлів 

радіоприймача 
2  

2. Особливості схем і конструкцій 

телевізійних приймачів 
2  

3. Телевізійні приймачі VІ покоління 20 1 

4. Особливості схем, конструкцій та 

експлуатації телевізійних приймачів нових 

моделей  

1  

 Всього годин: 25 1 

 

Тема 1. Особливості функціональних вузлів радіоприймача  

Вступ до предмета: функції радіоприймача, застосування радіоприймачів та 

перспективи їх розвитку. Основні експлуатаційні параметри радіоприймача. 

Структурні схеми радіоприймальних пристроїв і відповідна їх класифікація. 

Акцентування уваги на призначенні і особливостях схем функціональних вузлів 

радіоприймача та їх взаємозв’язках. 

Особливості принципових схем функціональних вузлів радіоприймача, 

параметри радіоприймача і його вузлів; схеми автоматичних регулювань.  

Визначення параметрів радіоприймача і його функціональних вузлів. Вплив 

цих параметрів на якість роботи радіоприймача. 

 

Тема 2. Особливості схем і конструкцій телевізійних приймачів  

Типова функціональна схема сучасного телевізійного приймача. Загальний 

огляд функціональних вузлів сучасного телевізора, особливостей їх конструкцій, 

принципових схем, параметрів й елементної бази. Відмінності схем, конструкцій 

таелементної бази телевізорів різних поколінь. Перспективи розвитку 

схемотехніки та конструкції телевізійного приймача. 

 

Тема 3. Телевізійні приймачі VІ покоління  

Особливості структурних і принципових схем телевізійних приймачів VІ 

покоління. Типовий телевізійний приймач VІ покоління. Функціональна схема і 

принципові схеми структурних вузлів цього телевізора: селектора каналів, модуля 

проміжної частоти, плати ММ6-11, модуля колірності, принципові схеми плат 

розгорток і живлення. Регулювання в телевізорі VІ покоління. Можливі 

несправності телевізора, способи їх виявлення та усунення. 

 

 

 



 

Лабораторно-практична робота 

1. Вивчення модифікацій телевізорів п’ятого покоління. Робота  з довідковою 

літературою. 

 

Тема 4. Особливості схем, конструкцій та експлуатації телевізійних 

приймачів нових моделей  

Розгляд конструктивних та схемних особливостей, а також особливостей 

ремонту телевізорів нових моделей, в тому числі зарубіжного виробництва.  

 



 

Типова навчальна програма  
з предмета “Основи телебачення” 

 

№  

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Етапи розвитку телебачення. Телемовна 

система 
1  

2. Формування і передача сигналу зображення 

каналами зв’язку 
3  

3. Прийом та обробка телевізійного сигналу. 

Відтворення сигналу телевізором 
8  

4. Спотворення телевізійного зображення 2  

5. Забезпечення багатостандартності й 

багатосистемності телевізійних приймачів 
3  

6. Забезпечення якості й надійності роботи 

телемовної системи та її складових 
2  

7. Перешкоди телевізійному прийому 1  

8. Супутникове телебачення 6 1 

9. Цифрове телебачення 2 1 

10. Система телетексту і відеотексту 4  

11. Телевізійні дисплеї 4  

12. Перспективи розвитку телебачення 4  

 Всього годин: 40 2 

 

Тема 1. Етапи розвитку телебачення. Телемовна система  

Історія розвитку телебачення і перспективи його застосування в різних 

галузях народногосподарчої діяльності людини. Телемовлення – основна галузь 

застосування телебачення. Телемовна система – її схема й параметри. Параметри 

телемовних систем різних держав. Перспективи розвитку телемовної системи. 

 

Тема 2. Формування і передача сигналу зображення каналами зв’язку  

Схеми і пристрої формування телевізійного сигналу, його склад і 

параметри. Проходження сигналу зображення каналами зв’язку і його обробка. 

Способи підвищення завадостійкості каналів зв’язку. Забезпечення 

багатостандартності прийому сигналу телемовної системи. 

 

Тема 3. Прийом та обробка телевізійного сигналу. Відтворення сигналу 

телевізором  

Телевізійний приймач: прийом та обробка в телевізорі сигналу, відтворення 

на дисплеї телевізійного зображення із забезпеченням високої якості зображення 

та звуку. Розгляд особливостей побудови схем: каналів зображення і звуку, 

розгорткових пристроїв та пристроїв відтворення зображень (дисплеїв). 



 

Специфічні вимоги до схем функціональних вузлів телевізора. Особливості 

ремонту телевізорів. 

Цифрові системи мікропроцесорного управління з цифровими шинами 

передачі даних – види, принцип роботи, параметри й експлуатація. 

Застосування в телевізорі схем обробки телевізійного сигналу, 

перетвореного з аналогового на цифровий – схеми, принцип обробки й елементна 

база. Розгляд функціональної схеми конкретної типової моделі телевізора з 

цифровою обробкою телевізійного сигналу. Особливості експлуатації та ремонту 

цього телевізора. 

 

Тема 4. Спотворення телевізійного зображення  

Види спотворень телевізійного сигналу, причини їх виникнення, способи 

запобігання перешкодам і їх усунення. Вплив спотворень сигналу на якість 

зображення та звуку. Нормативи допустимих спотворень сигналу в телебаченні. 

 

Тема 5. Забезпечення багатостандартності та багатосистемності телевізійних 

приймачів  

Способи забезпечення в телебаченні багатостандартності та 

багатосистемності прийому. Схеми та елементна база мультистандартних і 

мультисистемних вузлів телеприймача. Переобладнання телевізорів зарубіжного 

виробництва для можливості прийому сигналу вітчизняного стандарту. 

 

Тема 6. Забезпечення якості й надійності роботи телемовної системи та її 

складових 

Розгляд загальних питань з надійності роботи радіоелектронних пристроїв 

та їх складових. Фактори, від яких залежить надійність роботи РЕА. Основні 

показники надійності та їх визначення. Способи покращення параметрів 

надійності радіотелевізійної апаратури та її компонент. 

 

Тема 7. Перешкоди телевізійному прийому 

Види перешкод телевізійному прийому, способи виявлення їх причин. 

Боротьба із впливом перешкод. Дальній радіо- і телевізійний прийом – 

забезпечення якості та стійкості прийому. 

 

Тема 8. Супутникове телебачення 

Поняття про систему супутникового телебачення (СТБ). Геостаціонарна 

орбіта штучного супутника Землі. Принцип побудови і параметри супутникового 

радіоканалу зв'язку. Коротка історія розвитку СТБ,  характеристика супутникових 

систем, їх технічні  дані, конструктивні особливості та застосування. 

Загальна схема системи індивідуального прийому СТБ. Приймальна частина 

СТБ: 

- дзеркало антени (антена): види дзеркал (антен) СТБ, принцип їх роботи, 

конструктивні особливості, параметри і застосування; 

- зовнішній блок з його складовими: опромінювачем, поляризатором і 

конвертором, – призначення, будова (схема), конструктивні та схемні особливості 

і робота; 



 

-  супутниковий приймач (тюнер) – пояснення принципу роботи за 

типовою функціональною схемою, особливості функціональних вузлів, схемні та 

конструктивні особливості тюнерів, а також перспективи і тенденції їх розвитку. 

Способи скремблювання (маскування) інформації телевізійних каналів та їх 

застосування. 

Перспективи розвитку СТБ. 

Експлуатація системи СТБ й ремонт складових. 

 

Лабораторно-практична робота 

1. Встановлення приймальної частини системи супутникового телебачення.  

 

Тема 9. Цифрове телебачення 

Загальне поняття про систему цифрового телебачення (ЦТБ). Переваги 

цифрової передачі та обробки сигналу у цифровій формі. Принцип перетворення 

аналогового сигналу на цифровий і його етапи (дискретизація, квантування і 

кодування). Вибір частоти дискретизації. Визначення розрядності коду в 

залежності від кількості рівнів квантування. Графічне пояснення перетворення 

аналогового сигналу на цифровий. 

Параметри і стандарти системи ЦТБ. Загальна схема ЦТБ – склад, робота і 

особливості системи ЦТБ та її складових. 

Переваги цифрового телебачення над аналоговим, можливості його 

застосування, перспективи розвитку. Труднощі у впровадженні ЦТБ. 

 

Лабораторно-практична робота 

1. Графічне перетворення аналогового сигналу на цифровий. 

 

Тема 10. Системи телетексту і відеотексту 

Цифрова телевізійна система передачі додаткової інформації – телетекст 

(ТТ) – загальний принцип роботи, особливості та параметри на прикладі 

європейської системи ТТ (WST). Загальна схема кодуючого пристрою системи ТТ 

– призначення складових, робота. Загальна схема декодуючого пристрою системи 

ТТ – призначення складових, робота. 

Структура сигналу ТТ, особливості його кодування і передачі. Захист 

сигналу ТТ від перешкод. Якість знакового зображення телетексту на екрані, 

фактори, від яких вона залежить. 

Особливості інших систем ТТ. Перспектива розвитку системи ТТ. Декодери 

ТТ: принципові схеми, правила користування, ремонт. 

Принцип дії та особливості інтерактивної системи телебачення – 

відеотексу. Параметри відеотексу і його застосування. Типова загальна схема 

приймальної частини відеотексу: складові і робота. Особливості різних систем 

відеотексу та перспективи їх розвитку. 

Огляд інших телевізійних систем передачі зображень. Дуплексний 

телезв’язок; характерні особливості і застосування телезв’язку, труднощі у 

впровадженні цього виду зв'язку, перспектива розвитку. 



 

Прикладні системи телебачення: класифікація, особливості побудови схем і 

стандарти; схемні й конструктивні особливості деяких прикладних систем; 

перспективи застосування прикладного телебачення. 

Системи кабельного телебачення та їх експлуатація. 

 

Тема 11. Телевізійні дисплеї 

Загальний огляд телевізійних дисплеїв. 

CRT-дисплеї – сучасні електронно-променеві трубки (кінескопи). Розгляд 

будови, принципу роботи і параметрів характерних зразків сучасних кінескопів: 

тринітрон, хроматрон тощо. Застосування і перспективи розвитку CRT-дисплеїв. 

LCD-дисплеї – рідкокристалічні дисплеї – будова і основний принцип 

роботи; характеристика параметрів і сфера застосування LCD-дисплеїв; переваги і 

недоліки цього виду телевізійних дисплеїв. 

PDР-дисплей – плазмова панель – будова, принцип роботи і параметри 

цього перспективного виду телевізійних дисплеїв; оцінка параметрів (переваги і 

недоліки плазмової панелі); перспективи застосування PDP-дисплеїв. 

PALC – плазмоадресовані рідкі кристали – особливості конструкції, 

параметри і застосування. 

Великорозмірні плоскі телевізійні екрани, в тому числі проекційні 

системи – види, принцип роботи, характеристики, конструктивне виконання і 

перспектива. 

Загальні відомості про проекційні телевізори і телевізійні світлоклапанні 

пристрої . 

Коротка характеристика матричних екранів (види, конструкції, параметри) 

та їх перспектива. 

Особливості експлуатації сучасних телевізійних дисплеїв. 

 

Тема 12. Перспективи розвитку телебачення 

Принцип роботи і характеристика перспективних систем телебачення. 

Системи телебачення високої чіткості (ТВЧ): параметри ТВЧ, які 

забезпечують високу якість телевізійного зображення та ефект присутності; 

труднощі впровадження системи, забезпечення сумісності; існуючі стандарти 

ТВЧ, перспективи впровадження. 

Системи і пристрої телебачення підвищеної чіткості (ТПЧ): характеристика 

систем ТПЧ, їх застосування; параметри існуючих систем (систем МАС); 

особливості та стандарти телеприймачів високої чіткості; перспективи розвитку 

ТПЧ; 

Об’ємне телебачення: принцип і способи передачі стереозображень; 

особливості побудови систем, труднощі технічної реалізації та впровадження; 

існуючі локальні системи стереотелебачення, їх застосування. Перспективи 

розвитку об’ємного телебачення. 

Загальні питання застосування телебачення в різних галузях 

народногосподарської діяльності. Особливості побудови прикладних систем та їх 

класифікація. Перспективи розвитку прикладних систем телебачення. 

 



 

Типова навчальна програма 
 з предмета “Імпульсна та цифрова техніка ” 

 

№  

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 
З них на 

лабораторно-

практичні роботи 

1. Основи цифрової техніки 4  

2. Комбінаційні цифрові пристрої 6  

3. Цифрові мікросхеми 6 2 

4. Цифро-аналогові перетворювачі 4  

5. Аналого-цифрові перетворювачі 4  

6. Запам’ятовуючі пристрої 4  

 Всього годин: 28 2 

 

Тема 1. Основи цифрової техніки  

Основи цифрової техніки. Цифрові коди. Системи числення. Елементарні 

логічні та арифметичні операції. Переведення чисел з однієї системи числення в 

іншу.  

 

Тема 2. Комбінаційні цифрові пристрої  

Комбінаційні цифрові схеми: “І”, “НІ”, “АБО”, їх комбінації: “І-НІ”, “АБО-

НІ” та інші. Будова, робота і застосування цих схем. Таблиці істиності. Схеми 

суматорів, мультиплексорів, шифраторів, дешифраторів, перетворювачів кодів – 

їх характеристики, будова, мікросхемне виконання й застосування. 

 

Тема 3. Цифрові мікросхеми  

Тригери. Синхронні та асинхронні тригери – принцип роботи та виконувані 

функції. Застосування тригерів.  

Регістри.  структурна будова, характеристики, виконувані функції і 

застосування регістрів. 

Лічильники імпульсів. Будова, робота, характеристики, виконувані функції і 

застосування лічильників імпульсів. Типи лічильників імпульсів: двійкові, 

двійково-десяткові, реверсивні.  

Мікросхемне виконання, маркування і практичне застосування цифрових 

мікросхем в радіоелектронній апаратурі. 

 

Лабораторно-практична робота 

1. Вивчення цифрових мікросхем. Робота з довідковою літературою. 

 

Тема 4. Цифро-аналогові перетворювачі  

Призначення і принцип роботи цифро-аналогового перетворювача (ЦАП). 

Методи цифро-аналогового перетворення. Схема ЦАП на резистивних матрицях 

типу  R-2R. Застосування ЦАП в радіоелектронній апаратурі. 

 

 



 

Тема 5. Аналого-цифрові перетворювачі  

Поняття про аналого-цифрові перетворення (АЦП). Дискретизація 

аналогового сигналу. Методи роботи АЦП: послідовного відрахунку, послідовних 

наближень. АЦП з генератором лінійно-змінюваної напруги. Застосування АЦП в 

радіоелектронній апаратурі. 

 

Тема 6. Запам’ятовуючі пристрої  

Класифікація запам’ятовуючих пристроїв. Об’єм пам’яті та швидкодія 

запам’ятовуючих пристроїв.  

Оперативні запам’ятовуючі пристрої (ОЗП). Схемні рішення ОЗП: тригерні, 

адресні, матричні. Застосування ОЗП в радіоелектронній апаратурі.  

Постійні запам’ятовуючі пристрої. Види постійних запам’ятовуючих 

пристроїв (ПЗП). Постійні запам’ятовуючі пристрої, які програмують при 

виготовлені. ПЗП, які програмуються користувачем. Методи запису та стирання 

інформації в ПЗП. Застосування ПЗП в радіоелектронній апаратурі. 



 

Типова навчальна програма  
з предмета “Електронні прилади та мікроелектроніка ” 

 

№  

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні роботи 

1. Загальні положення предмета. 

Електрофізичні явища в металах і 

напівпровідниках 

1  

2. Напівпровідникові прилади 2 1 

3. Матеріали для виготовлення 

напівпровідникових приладів 
1  

4. Спеціальна електроніка та мікроелектроніка 1  

5. Структура технологічних процесів 

виробництва інтегральних мікросхем 
2  

6. Технологія виготовлення плівкових 

інтегральних мікросхем 
1  

7. Технологія виготовлення р–n- переходів 1  

8. Технологія виготовлення 

напівпровідникових інтегральних мікросхем 
2  

9. Якість та надійність інтегральний мікросхем 1  

 Всього годин: 12 1 

 

Тема 1.Загальні положення предмета. Електрофізичні явища в металах і 

напівпровідниках  

Вступ до предмета. Історія розвитку мікроелектроніки. Термінологія. Суть 

електрофізичних явищ в напівпровідниках (провідність, дрейф, дифузія, 

утворення і властивості р–n-переходу, контакту метал-напівпровідник тощо). 

Оцінка явищ і застосування їх в електроніці. 

 

Тема 2. Напівпровідникові прилади  

Види напівпровідникових приладів, принцип їх роботи й застосування. 

Окремі види напівпровідникових діодів (варікапи, лазерні діоди, 

надвисокочастотні діоди, окремі види біполярних і польових транзисторів та 

інтегральних мікросхем, великі і надвеликі інтегральні мікросхеми). 

Лабораторно-практична робота 

1. Вивчення властивостей напівпровідникових приладів. 

 

Тема 3. Матеріали для виготовлення напівпровідникових приладів  

Матеріали для виготовлення напівпровідникових приладів та інтегральних 

мікросхем. Електрофізичні параметри матеріалів: германію, кремнію, арсеніду 

галію та інших. Матеріали для легування напівпровідників: алюміній, галій, індій, 

фосфор, миш’як, сурма, олово, сірка, селен – характеристики і застосування. 

Резистивні, діелектричні матеріали та пасти. Характеристика кислот, травників і 

розчинників. 



 

 

Тема 4. Спеціальна електроніка та мікроелектроніка  

Спеціальна електроніка: п’єзоелектроніка, акустоелектроніка, 

магнітоелектроніка, квантова електроніка, оптоелектроніка, кріоелектроніка, 

хемотроніка й молекулярна електроніка – принцип, явища і застосування. Поняття 

мікроелектроніки: суть, завдання й перспектива. Приклади мікроелектронних 

приладів. Інтегральна мікросхема (ІМС) як основний представник класу 

мікроелектронних приладів. 

 

Тема 5. Структура технологічних процесів виробництва інтегральних 

мікросхем  

Загальні поняття про технологічний процес виготовлення ІМС: етапи, схема 

виробництва, оцінка ефективності мікротехнології й електронна гігієна. 

 

Тема 6. Технологія виготовлення плівкових інтегральних мікросхем  

Технологія виготовлення плівкових ІМС: підготовка підкладок, нанесення 

тонких плівок, нанесення товстих плівок. Застосування плівкових ІМС. 

 

Тема 7. Технологія виготовлення р–n- переходів  

Технологія виготовлення р–n-переходів. Метод сплавлення. Метод дифузії. 

Іонна імплантація та іонне легування. Лазерне легування. Створення омічних 

контактів і виводів. 

 

Тема 8. Технологія виготовлення напівпровідникових інтегральних 

мікросхем  

Технологія виготовлення напівпровідникових ІМС. Шліфування та 

полірування пластин напівпровідника. Очищення, травлення, епітаксія й 

оксидування пластин напівпровідника. Застосування напівпровідникових ІМС. 

Літографія. Види літографії: фотолітографія, рентгенівська, електронно-

променева, іонна та голографічна літографія. 

Етапи виготовлення ІМС. Зварювання. Спаювання. Складання гібридних 

ІМС. Складання напівпровідникових ІМС. Герметизація ІМС. 

 

Тема 9. Якість та надійність інтегральних мікросхем  

Якість та надійність ІМС. Параметри надійності, їх визначення. Причини 

погіршення якості та надійності. Способи покращення параметрів якості та 

надійності. Контроль якості ІМС. 



 

Типова навчальна програма  
з предмета “Метрологія та вимірювальна техніка ” 

 

№  

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Основні положення з метрології 4  

2. Електронні вольтметри та 

електрорадіовимірювання у високочастотних та 

слабосигнальних колах 

4  

3. Вимірювачі параметрів електронних компонент 

(опорів, ємностей, індуктивностей) 
4 1 

4. Спеціальні прилади для ремонту та 

налагодження радіоелектронної апаратури 
6 1 

5. Цифрові вимірювальні прилади 2  

 Всього годин: 20 2 

 

Тема 1. Основні положення з метрології  

Метрологічна служба в Україні – завдання та обов’язки. Вимірювальні 

прилади, апаратура та їх класифікація. Види та методи вимірювань. Похибки 

вимірювань. Класи точності вимірювальних приладів. Повірка 

електровимірювальних приладів. Засоби вимірювань. 

 

Тема 2. Електронні вольтметри та електрорадіовимірювання у 

високочастотних та слабосигнальних колах  

Призначення електронних вольтметрів постійного та змінного струмів. 

Будова і схеми електронних вольтметрів, типи перетворювачів напруги 

електричних сигналів. Характеристики електронних вольтметрів та правила 

роботи з ними. Правила виконання вимірювань у високочастотних та 

слабосигнальних колах. Вимоги до вимірювальних приладів, які 

використовуються при таких вимірюваннях. 

 

Тема 3. Вимірювачі параметрів електронних компонент (опорів, ємностей, 

індуктивностей) 

Методи вимірювання опорів. Мостові вимірювачі опорів. Автоматичні, 

електромеханічні та електронні вимірювальні мости. Методи вимірювання 

ємностей конденсаторів та індуктивностей котушок. Вимірювальні мости 

змінного струму. Цифрові методи вимірювання опору i ємності.  

 

Лабораторно-практична робота 

1. Вимірювання параметрів електронних компонент. 

 

 

 



 

Тема 4. Спеціальні прилади для ремонту та налагодження радіоелектронної 

апаратури 

Генератори випробувальних сигналів, їх  загальна будова та принцип 

роботи. Режими роботи чорно-білого сигналу та їх використання при ремонті 

телевізорів. Режими роботи кольорових сигналів та їх використання для ремонту і 

настроювання кольорових телевізорів. Вимірювачі амплітудно-частотних 

характеристик (АЧХ), вимірювачі нелінійних спотворень. Будова, робота та 

правила користування різними вимірювачами. 

 

Лабораторно-практична робота 

1. Настроювання РТА за допомогою спеціальних приладів. 

 

Тема 5. Цифрові вимірювальні прилади  

Загальна будова цифрових вимірювальних приладів. Будова та робота 

цифрових вольтметрів з різними методами обробки сигналів, що вимірюються. 

Будова та робота цифрових частотомірів. Практичне застосування цифрових 

вимірювальних приладів. 



 

Типова навчальна програма  
з предмета “Елементна база  РЕА” 

№  

з/п 
 Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні роботи 

1 Електронні прилади – компоненти 

радіоелектронної апаратури  
4  

2 Конструкції, маркування і кольорове 

кодування компонент радіоелектронної 

апаратури 

4 1 

3 Інтегральні мікросхеми великого ступеня 

інтеграції 
6 1 

 Всього годин: 14 2 

Тема 1. Електронні прилади – компоненти радіоелектронної апаратури  

Призначення, види і параметри напівпровідникових приладів (транзисторів, 

тиристорів, діодів, варикапів, мікросхем тощо) та їх застосування в сучасній 

радіоелектронній апаратурі (РЕА). Принцип роботи вказаних приладів, а також їх 

умовне графічне позначення (УГП) на принципових схемах. Особливості 

електронних компонент зарубіжного виробництва. 

 

Тема 2. Конструкції, маркування і кольорове кодування компонент 

радіоелектронної апаратури 

Конструктивні особливості, маркування і кольорове кодування компонент 

радіоелектронних пристроїв, в тому числі складних (дроселів, трансформаторів, 

мікрофонів, динамічних головок, а також кінескопів та відхильних систем) 

вітчизняного і зарубіжного виробництва (крім ІМС). 

 

Лабораторно-практична робота 

1. Розшифровування кодових позначень електронних компонент. 

 

Тема 3. Інтегральні мікросхеми великого ступеня інтеграції 

Сучасні інтегральні мікросхеми (ІМС) великого ступеня інтеграції різного 

функціонального призначення. Умовне літерно-цифрове позначення функцій 

ІМС. Умовне літерно-цифрове позначення інтегральних мікросхем. Серії 

мікросхем. Застосування мікросхем різних серій в радіотелевізійній апаратурі.  

Цифрові ІМС. Умовні графічні позначення (УГП) цифрових ІМС. Умовні 

позначення на принципових схемах виводів цифрових мікросхем. Скорочені 

написи в основному полі та мітки в додаткових полях, їх розшифровування. 

Застосування цифрових ІМС в радіотелевізійній апаратурі.  

Інтегральні мікросхеми, які використовуються в радіотелевізійній апаратурі 

– класи, типи, функції. Застосування сучасних типів ІМС для модернізації 

радіотелевізійної апаратури. 

 

Лабораторно-практична робота 

2. Вивчення інтегральних мікросхем радіотелевізійних пристроїв. 



 

Типова навчальна програма  
з предмета “Основи ремонту і регулювання РЕА” 

 

№  

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Загальна методика ремонту радіоелектронної 

апаратури 

2  

2. Ремонт та регулювання магнітофонів 4  

3. Ремонт та регулювання електропрогравачів і 

програвачів компакт-дисків 

4  

4. Ремонт, регулювання та настроювання 

радіоапаратури 

5 1 

5. Ремонт, регулювання та настроювання 

телевізійної апаратури 

9 1 

 Всього годин: 24 2 

 

Тема 1. Загальна методика ремонту радіоелектронної апаратури  

Прилади та контрольно-вимірювальна апаратура, яка застосовується під час 

проведення ремонту, регулювань та настроювань в радіоелектронній апаратурі 

(РЕА). Методика ремонту, способи виявлення несправностей в РЕА, їх 

відмінності, недоліки та переваги. Складання алгоритмів пошуку несправностей в 

різних видах РЕА. Правила проведення вимірювань під час пошуку 

несправностей та при регулюваннях. Особливості ремонту, регулювання та 

настроювання цифрових пристроїв. 

 

Тема 2. Ремонт та регулювання магнітофонів  

Прилади та технічні засоби, необхідні для регулювань в магнітофонах. 

Характерні несправності, які зустрічаються при ремонті магнітофонів різних 

класів. Основні операції та порядок регулювань в магнітофонах. Вузли та блоки, 

які необхідно регулювати. Робочі параметри магнітофонів, які підлягають 

перевірці після ремонту. 

 

Тема 3. Ремонт та регулювання електропрогравачів і програвачів компакт-

дисків  

Прилади і технічні засоби, необхідні для ремонту та регулювань в 

електропрогравальних пристроях (ЕПП), в тому числі програвачах компакт-

дисків. Характерні несправності та їх пошук в програвачах і електрофонах не 

вище 1-го класу. Основні операції та порядок регулювань. Вузли 

електропрогравальних пристроїв, які необхідно регулювати. Особливості 

регулювань цифрових вузлів програвачів. Робочі параметри програвачів та 

електрофонів, які підлягають перевірці після ремонту. 

 

 



 

Тема 4. Ремонт, регулювання та настроювання радіоапаратури  

Прилади для ремонту, регулювань та настроювань радіоприймачів. 

Характерні несправності радіоприймачів різних класів. Вузли та блоки, які 

необхідно регулювати. Особливості регулювання цифрових вузлів 

радіоприймачів. Настроювання радіоприймачів на діапазони прийому (вхідні 

кола, ПВЧ, гетеродин). Робочі параметри радіоприймачів, які підлягають 

перевірці після ремонту. 

 

Лабораторно-практична робота 

1. Побудова алгоритму пошуку несправностей радіоприймача. 

 

Тема 5. Ремонт, регулювання та настроювання телевізійної апаратури 

Прилади для ремонту, регулювання та настроювання телеприймачів. 

Характерні несправності та методи їх пошуку в телеприймачах різних класів і 

поколінь. Вузли та блоки телевізора, які підлягають регулюванням. Особливості 

регулювання цифрових вузлів телеприймача. Комплексне регулювання та 

настроювання телеприймача. Основні операції та порядок виконання регулювань. 

Робочі параметри телеприймачів, які підлягають контролю після ремонту. 

 

Лабораторно-практична робота 

1. Побудова алгоритму пошуку несправностей телевізійного приймача. 

 



 

Типова навчальна програма  
з предмета “Пристрої запису і відтворення інформації ” 

 

№  

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні роботи 

1. Загальні відомості про пристрої запису і 

відтворення аудіо- та відеоінформації 

1  

2. Принцип магнітного запису та відтворення 

відеосигналу 

2  

3. Принцип роботи і схеми відеомагнітофона 

та його вузлів 

4  

4. Стандарти відеозапису і магнітних носіїв 4 1 

5. Ознайомлення з відеомагнітофонами та 

відеокамерами  

7  

 Всього годин: 18 1 

 

Тема 1. Загальні відомості про пристрої запису і відтворення аудіо- та 

відеоінформації 

Вступ до предмета. Історія розвитку засобів   запису і відтворення аудіо- та 

відеоінформації. Класифікація пристроїв запису-відтворення інформації. 

Характеристика пристроїв аудіо- та відеозапису вітчизняного і зарубіжного 

виробництва. Досягнення та перспективи розвитку галузі. 

 

Тема 2. Принцип магнітного запису та відтворення відеосигналу 

Неможливість безпосереднього запису телевізійного відеосигналу на 

магнітну стрічку. Частотна модуляція сигналу зображення, нахилено-рядковий 

спосіб запису і застосування обертальних головок – передумова створення 

практичного відеомагнітофона. Основні принципи і особливості магнітного 

запису та відтворення інформації: фізичні основи, перетворення спектру 

телевізійного сигналу, технічна реалізація. Особливості запису звукового сигналу 

на відеомагнітофон. Консервація телевізійних програм у телемовленні. 

 

Тема 3. Принцип роботи і схема відеомагнітофона та його вузлів  

Загальна функціональна схема відеомагнітофона – принцип роботи 

пристрою в цілому та окремих його вузлів. Режим запису та відтворення відео- та 

звукового сигналів. Проходження сигналу та його перетворення в каналі запису 

відеомагнітофона. Проходження сигналу та його перетворення в каналі 

відтворення. Балансування і перемикання відеоголовок запису-відтворення 

сигналу зображення. Зміна форми та спектру сигналів у схемі в процесі 

перетворення. Частотні модулятори і демодулятори. Забезпечення якості запису 

та відтворення відеоінформації. Компенсатор випадінь – принцип і схеми 

реалізації. Азимутальний відеозапис. Корекція часових спотворень. Системи 

автоматичних регулювань – САР. Принцип та схемна реалізація САР ведучого 

валу (ВВ) і САР блока обертальних відеоголовок (БОВ). 



 

Тема 4. Стандарти відеозапису і магнітних носіїв  

Стандарти відеозапису. Основні параметри різних стандартів, їх 

порівняльна характеристика. Детальний розгляд параметрів найпоширеніших 

побутових стандартів VHS, S-VHS та Ні-8. Стандарти магнітних носіїв. 

Відеострічки та відеокасети – типи і характеристики. Забезпечення 

максимального співвідношення сигналу-до-шуму магнітної стрічки. 

 

Лабораторно-практична робота 

1. Вивчення стандартів відеозапису. Робота з довідковою літературою. 

 

Тема 5. Ознайомлення з відеомагнітофонами та відеокамерами  

Конструктивні особливості основних вузлів відеомагнітофона: прийомо-

передавального пристрою, блока запису-відтворення телевізійних сигналів, 

стрічкопротяжного механізму з блоком обертальних відеоголовок, систем 

автоматичних регулювань, а також системи управління і автоматики. Особливості 

і технічна реалізація цих вузлів у найпоширеніших побутових і професійних 

відеомагнітофонах. Конструкція і принцип роботи відеоголовки. Типи і 

характеристики відеоголовок. Особливості ремонту та технічної експлуатації 

відеомагнітофонів. 

Робота відеомагнітофона за функціональною схемою. Конструктивні та 

схемні особливості відеомагнітофона. Розгляд роботи блока запису і відтворення 

сигналу зображення. Канали сигналу яскравості, сигналів колірності. Системи 

САР ВВ і САР БОВ – загальний принцип роботи, особливості схем та 

конструктивні особливості. Прийомо-передавальний вузол відеомагнітофона – 

особливості схеми та конструкції. Кінематика – особливості конструкції. Правила 

експлуатації та ремонту відеомагнітофона. 

Відеокамери – будова, принцип дії і характерні особливості конструкцій. 

Стандарти відеокамер та відеомагнітофонів. Цифровий стандарт відеозапису. 

Цифрові відеокамери та відеомагнітофони. Особливості ремонту відеокамер і 

відеомагнітофонів. Забезпечення якості та надійності в процесі ремонту й 

технічного обслуговування відеокамер та відеомагнітофонів. Поєднання 

пристроїв відеозапису з телевізійними приймачами – принципи, стандарти і 

технічна реалізація. 



 

Типова навчальна програма  
з предмета “Контроль якості РЕА” 

 

№  

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Основні поняття якості та надійності  5 1 

2. Види несправностей та відмов 3  

 Всього годин: 8 1 

 

Тема 1.  Основні поняття якості та надійності  

Вступ до предмета. Надійність, як основний показник якості РЕА. Основні 

поняття і визначення надійності. Показники надійності і способи їх визначення: 

безвідмовність (вірогідність безвідмовної роботи, інтенсивність відмов), 

ремонтопридатність, здатність до зберігання, довговічність. Якість виробу як 

сукупність його властивостей, що визначають ступінь придатності виробу для 

виконання функцій за призначенням. Параметри якості радіотелевізійної 

апаратури, їх кількісні показники та визначення. Якість зображення телевізійного 

приймача та її оцінка. Способи визначення показників якості зображення 

телевізійного приймача.  

Контроль за якістю монтажу РЕА. Способи контролю різного виду 

монтажу. 

 

Лабораторно-практична робота 

1. Вивчення правил і порядку обчислення показників надійності РЕА. 

 

Тема 2. Види несправностей та відмов  

Поняття про несправності. Працездатність апаратури як відповідність 

основних параметрів нормам технічних параметрів. Втрата апаратурою 

працездатності. Визначення відмови. Класифікація відмов РЕА. Незалежна і 

залежна відмови. Раптова і поступова відмови та їх значення для розрахунку 

показників надійності. Методика виявлення несправностей радіотелевізійної та 

іншої побутової РЕА. Особливість підрахунку показників надійності апаратури в 

залежності від характеру відмов. Поняття про повні, часткові відмови та збої в 

роботі РЕА. 

 



 

Типова навчальна програма  
з предмета “Охорона праці ” 

 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 
З них на 

лабораторно-

практичні роботи 

1. Правові та організаційні основи охорони праці 2  

2. Основи безпеки праці у галузі. Загальні 

відомості про потенціал небезпек. Психологія 

безпеки праці. Організація роботи з охорони 

праці 

5  

3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека 

виробництва і вибухозахист 

2  

4. Основи електробезпеки 2  

5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії. 

Медичні огляди 

2  

6. Надання першої допомоги потерпілим при 

нещасних випадках 

2  

 Всього годин: 15  

 

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці 

Зміст поняття «охорона праці», соціально-економічне значення охорони 

праці. Мета і завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст і порядок його 

вивчення. Додаткові вимоги щодо вивчення предмета при підготовці робітників 

для виконання робіт з підвищеною небезпекою. 

 Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Закон 

України «Про охорону праці», Кодекс законів про працю України, Закон України 

«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного 

випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності»,Основи законодавства України про охорону здоров’я, Закон 

України «Про пожежну безпеку», Закон України  «Про використання ядерної 

енергії та радіаційну безпеку», Закон України «Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення», Закон України «Про колективні договори 

і угоди». 

Основні нормативно – правові акти з охорони праці. Право громадян на 

охорону праці при укладанні трудового договору. Правила внутрішнього 

трудового розпорядку. Тривалість робочого дня працівників. Колективний 

договір, його укладання і виконання. Права працівників на охорону праці під час 

роботи на підприємстві, на пільги і компенсації  за важкі та шкідливі умови праці. 

Охорона праці жінок і неповнолітніх. Відповідальність за порушення 

законодавства про працю, охорону праці, нормативно – правових актів з охорони 

праці. 



 

Державне управління охороною праці. Соціальна політика щодо атестації 

робочих місць за умовами праці на відповідність вимогам нормативно – правових 

актів з охорони праці. 

Державний нагляд за охороною праці. Органи державного нагляду за 

охороною праці. Громадський контроль за додержанням законодавства про 

охорону праці, повноваження і права профспілок та уповноважених найманими 

працівниками осіб з питань охорони праці. 

Навчання з питань охорони праці. Типове положення про порядок навчання і 

перевірку  знань з питань охорони праці, яке встановлює порядок і види 

інструктажів з охорони праці, форми перевірки знань працівників і посадових 

осіб. 

Основні завдання системи стандартів безпеки праці: зниження і усунення 

небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів 

захисту працівників. Порядок забезпечення працівників засобами індивідуального 

та колективного захисту. 

Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, 

пов’язані з працею на виробництві і побутові. Безпека праці і здоровий спосіб 

життя. Алкоголізм і безпека праці. Професійні захворювання і професійні 

отруєння. Основні причини травматизму і професійних захворювань на 

виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворювання на 

виробництві: організаційні, технічні, санітарно – виробничі,  методико – 

профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних 

захворювань. Соціальна і медична реабілітація працівників. Розслідування та 

облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних 

отруєнь.  

 

Тема 2. Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про потенціал 

небезпек. 

Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці 

Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для 

проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з 

охорони праці. 

Загальні відомості про потенціал небезпек. Основні небезпеки під час 

проведення робіт при експлуатації обладнання та устаткування, які 

використовуються при виконанні робіт радіомеханіком з обслуговування та 

ремонту РТА.  

Роботи з підвищеною небезпекою при виконанні ремонту та обслуговуванні 

РТА. Створення безпечних умов праці при виконанні ремонту та обслуговуванні 

РТА. Зони небезпеки та їх огородження. Світлова і звукова сигналізація. 

Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування. Знаки безпеки.  

Засоби колективного та індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих 

виробничих факторів: спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального 

захисту при проведенні різних видів робіт на свердлильному, токарному та 

точильному верстатах. Безпека праці при роботі з електроінструментом. Захист 

від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих метеорологічних умов. 



 

 Мікроклімат виробничих приміщень. Прилади контролю безпечних умов 

праці на робочому місці радіомеханіка з обслуговування та ремонту РТА, порядок 

їх використання.  

Правила догляду за устаткуванням й інструментами, їх безпечна 

експлуатація. 

Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій. План 

ліквідації аварії. План евакуації з приміщень у випадку аварій. 

Ураження електричним струмом, наявність небезпечних для життя постійних 

та змінних напруг. Рівень безпеки праці радіомеханіка з обслуговування та 

ремонту РТА, його залежність від апаратури, яка ремонтується, види робіт, 

обладнання робочого місця, приміщень, в яких виконується робота.  

Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу (безумовні та умовні 

рефлекси, їх вплив на безпеку праці). 

Психологія безпеки праці. Пристосування людини до навколишніх умов в 

процесі праці (почуття, стримання, увага, пам'ять, уява, емоції) та їх вплив на 

безпеку праці. Психофізичні фактори умов праці (промислова естетика, ритм і 

темп роботи, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їх 

вплив на безпеку праці. 

Особливості безпеки праці радіомеханіка з обслуговування та ремонту РТА. 

Можливі наслідки недотримання правил безпеки праці при виконанні робіт. 

 

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і 

вибухозахист 

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання 

відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої техніки в 

пожежонебезпечних місцях: порушення правил використання опалювальних 

систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки, дитячі 

пустощі. Пожежонебезпечні властивості речовин. 

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація. 

Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах, 

запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті й горючі рідини. 

Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. 

Поняття вогнестійкості. 

Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, 

покривала, їх вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для захисту об’єктів: 

пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежогасіння, 

вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, 

використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі. 

Організація пожежної охорони в галузі. 

Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз характерних значних 

промислових аварій, пов’язаних з викидами, вибухами та пожежами хімічних 

речовин. Загальні закономірності залежності масштабів руйнувань і тяжкості 

наслідків аварій від кількості, фізико – хімічних властивостей і параметрів 

пальних речовин, що використовуються у технологічній системі. 



 

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Особливості горіння та 

вибуху в апаратурі, виробничому приміщенні, неорганізованих газових викидів в 

незамкнутому просторі. Механізм горіння аерозолів. 

Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища. 

Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня руйнування 

промислових аварій. 

Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для виробництв 

підвищеної вибухонебезпеки. 

Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та наслідки. 

Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя і здоров’я 

людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх наслідки. 

 

Тема 4. Основи електробезпеки 

Електрика промислова, статична і атмосферна. 

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на 

організм людини. Фактори, які впливають на ступінь ураження людини 

електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний 

стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії 

електричного струму. 

Загальні відомості про 4-провідну електричну мережу живлення. Фазова  та 

лінійна напруга. Електричний потенціал Землі. Електрична напруга доторкання. 

Класифікація виробничих приміщень відносно безпеки ураження працюючих 

електричним струмом. 

Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. Колективні 

та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні надписи, 

плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Занулення та захисне заземлення, їх 

призначення. Робота з переносними електросвітильниками. 

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. 

Правила роботи на електронно – обчислювальних машинах і персональних 

комп’ютерах. 

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки. 

Правила поведінки під час грози.  

 

Тема 5. Основи гігієни праці. Медичні огляди 

Поняття про гігієну праці як систему організаційних, гігієнічних та 

санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, 

іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на 

організм людини. Дії вірусів, інфекцій, що передаються через кров, біологічні 

рідини і спричиняють порушення нормальної життєдіяльності людини, 

викликають гострі та хронічні захворювання. 

Лікувально – профілактичне харчування. 

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. 

Додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і 

жінками.  

Основні гігієнічні особливості праці за даною професією. 



 

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих, 

навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та 

вентиляції. 

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та 

аварійне. Правила експлуатації освітлення.  

Санітарно-побутове забезпечення працівників.                  

Щорічні медичні огляди працюючих неповнолітніх, осіб віком до 21року. 

 

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках 

Основи анатомії людини. 

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги. 

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність дії, 

швидкість, рішучість, спокій. Запобіжні заходи щодо інфікування СНІДом під час 

надання першої допомоги при пораненнях, припиненні кровотечі з ран, носа, вуха 

тощо. 

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, 

правила користування. 

Способи реанімації. Штучне дихання способом «з рота в рот» чи «з носа в 

ніс». Положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу.  Непрямий масаж 

серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання. 

Види електротравм. Правила надання першої допомоги при ураженні  

електричним  струмом. 

Перша допомога при ударах, вивихах, переломах, розтягненні зв'язок. 

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу тощо. Перша 

допомога при пораненнях. Правила накладання пов’язок, їх типи. 

Надання першої допомоги при знепритомненні (втраті свідомості), шоці, 

тепловому та сонячному ударі, обмороженні. 

Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних і термічних опіках, 

опіку очей. 

Перша допомога при запорошуванні очей. Способи промивання очей. 

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги 

при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином. 

Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до транспортування. 

Вимоги до транспортних засобів. 
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І. Виробниче навчання 

Тема 1. Вступне заняття 

Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою професії “Радіомеханік з 

обслуговування і ремонту радіотелевізійної апаратури ” (5-й розряд). 

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, безпека праці. 

 

Тема 2. Ремонт та регулювання телеприймачів кольорового зображення не 

вище VI покоління 

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, безпека праці. 

Вправи: 



 

вивчення методики ремонту  та регулювань у телеприймачах кольорового 

зображення  не вище VI покоління; виявлення типових несправностей та їх 

усунення в телеприймачах не вище VІ покоління; регулювання та настроювання в 

телеприймачах кольорового зображення  не вище  VІ покоління. 

Перевірка якості і здача виконаних робіт. 

 

Тема 3. Ремонт та регулювання радіоприймачів і магнітол стереофонічних 

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, безпека праці. 

Вправи: 

вивчення методики ремонту та регулювань радіоприймачів та магнітол 

стереофонічних; виявлення типових несправностей радіоприймачів та магнітол 

стереофонічних та їх усунення; регулювання та настроювання  радіоприймачів та 

магнітол стереофонічних. 

Перевірка якості і здача виконаних робіт. 

 

Тема 4. Ремонт та регулювання радіотеклефонів 

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, безпека праці. 

Вправи: 

вивчення методики ремонту та регулювань радіотелефонів; виявлення 

типових несправностей та їх усунення; регулювання та настроювання  

радіотелефонів. 

Перевірка якості і здача виконаних робіт. 

 

Тема 5. Ремонт та регулювання і програвачів компакт-дисків 

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, безпека праці. 

Вправи: 

вивчення методики ремонту та регулювань програвачів компакт-дисків; 

виявлення типових несправностей, та їх усунення;   регулювання та настроювання  

програвачів компакт-дисків. 

Перевірка якості і здача виконаних робіт. 

 

Тема 6. Ремонт відеомагнітофонів, відеокамер. 

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, безпека праці. 

Вправи: 

вивчення методики ремонту відеомагнітофонів та відеокамер; виявлення 

типових несправностей відеомагнітофонів  та відеокамер та їх усунення. 

Регулювання та настроювання відеомагнітофонів, відеокамер. 

Перевірка якості і здача виконаних робіт. 

 

ІІ. Виробнича практика 

Тема 1. Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з безпеки праці 

Ознайомлення з роботою підприємства, плануванням праці, контролем 

якості продукції. Ознайомлення з організацією робочих місць, передовим 

виробничим досвідом.  Інструктаж з техніки безпеки. 

 



 

Тема 2. Самостійне виконання робіт радіомеханіка з обслуговування і 

ремонту радіотелевізійної апаратури 5-го розряду 

Самостійне виконання робіт радіомеханіка з обслуговування і ремонту 

радіотелевізійної апаратури 5-го розряду.  

Організація робочого місця радіомеханіка з обслуговування і ремонту РТА. 

Дотримання правил техніки безпеки під час виконання робіт, технологій, 

передбачених кваліфікаційними вимогами та навчальними програмами. 

Примітка: Детальна програма виробничої практики розробляється кожним 

навчальним закладом окремо з врахуванням сучасних технологій, 

новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за 

погодженням з підприємствами - замовниками кадрів та 

затверджується в установленому порядку. 

 

 

Кваліфікаційна пробна робота 

 

 

Приклади робіт 

1. Відремонтувати магнітолу – не працює режим відтворення, радіоприйом 

нормальний. 

2. Відремонтувати антенний підсилювач колективної антени – відсутній 

прийом далеких телецентрів, ближні приймаються з шумами на екрані телевізора. 

3. Відремонтувати кольоровий телевізор – екран кінескопа світиться 

яскраво синім кольором, видно лінії зворотного ходу. 

4. Відремонтувати кольоровий телевізор – відсутнє кольорове зображення 

за системою “SEСAM”. 

5. Відремонтувати телевізор – відсутнє кольорове зображення за системою 

“РAL”. 

6. Відремонтувати відеомагнітофон – відсутній звуковий сигнал в режимі 

“відтворення”. 

7. Відремонтувати програвач компакт-дисків – не зчитується інформація з 

компакт-диска. 

8. Відремонтувати типовий телевізор – відсутнє зображення при наявності 

звукового супроводу. 

9. Відремонтувати кольоровий телевізор – на екрані вузька горизонтальна 

смужка. 

10.  Відремонтувати кольоровий телевізор – відсутнє світіння екрану 

кінескопа. 

11.  Відремонтувати кольоровий телевізор – відсутнє управління  з ПДУ та з 

передньої панелі телевізора. 

12.  Відремонтувати кольоровий телевізор – на виході пристрою живлення 

відсутні всі напруги. 

13.  Відремонтувати кольоровий телевізор – несправний кінескоп (заміна 

кінескопа з усіма необхідними регулюваннями).  

 



 

Критерії кваліфікаційної атестації випускників 
 

Професія  – 7243 Радіомеханік з 

обслуговування та ремонту 

радіотелевізійної апаратури  

Кваліфікація  – 5-й розряд 

 

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ: 

1. методи і способи усунення несправностей електричного та механічного 

регулювання, перевірки, настроювання і ремонту всіх типів телевізорів та 

телевізорів кольорового зображення ІІІ – V покоління, радіоприймачів  ІІ – І 

класу (в тому числі стереофонічні) та радіотелефонів, пристроїв запису та 

відтворення інформації (DVD; відеомагнітофони та аналогові відеокамери);   

2. принципові схеми, будову й правила установлення кольорових телевізорів всіх 

поколінь;  

3. правила користування контрольно-вимірювальними приладами, які 

застосовуються під час  настройки та регулювання  кольорових телевізорів всіх 

поколінь, ремонту та установлення приймальних телевізійних антен. 

4. Основи ведення підприємницької діяльності 

 

 

ВМІЄ: 

1. організовувати робоче місце; 

2. виявляти причини несправностей у телевізорах не вище V покоління, 

радіотелефонах;  

3. виконувати ремонти, не пов’язані з усуненням неперіодичних дефектів і 

настроюванням;   

4. виконувати роботи пов’язані з установлення та ремонту  пристроїв запису та 

відтворення інформації  (DVD, відеомагнітофони та аналогові відеокамери); 

5. виявляти причини несправностей, ремонтувати, регулювати і настроювати 

радіоприймачі  ІІ - І класу (в тому числі стереофонічні), телевізори 

кольорового зображення ІІІ – V покоління,  пристрої запису та відтворення 

інформації  (DVD; відеомагнітофони та аналогові відеокамери); антенні 

підсилювачі. 

 



 

Перелік основних обов’язкових засобів навчання 

 

№ 

з/п 
Найменування 

Кількість на навчальну групу 

з 15 осіб 

Примітка Для 

індивідуального 

користування 

Для групового 

користування 

1.  Технологічні телеприймачі 

четвертого – шостого 

поколінь 

 3  

2.  Технологічний 

відеомагнітофон 

 1  

3.  Технологічний програвач 

компакт-дисків 

 1  

4.  Навчальні кольорові 

телевізійні приймачі 

четвертого – шостого 

поколінь 

 

 

 

3 

 

5.  Радіоприймачі стереофонічні 

навчальні різних груп 

складності 

 3  

6.  Магнітоли стереофонічні 

навчальні різних груп 

складності 

 3  

7.  Аудіомагнітофони 

стереофонічні навчальні 

різних груп складності 

 3  

8.  Навчальні кольорові 

телевізори зарубіжного 

виробництва 

 2  

9.  Програвачі компакт-дисків 

навчальні різні 

 2  

10.  Відеомагнітофони навчальні 

різні 

 2  

11.  Ампервольтомметр 

стрілочний Ц4353 або 

подібний 

 1  

12.  Мультиметр М830 або 

подібний 

 
1 

 

13.  Генератор стандартних 

сигналів Г4-176 або подібний 

 
 1 

 

14.  
Генератор низької частоти 

ГЗ-118 або подібний 

 
 1 

 

15.  Генератор імпульсних  1  



 

сигналів Г5-63 або подібний 

16.  Частотомір Ч3-34 або 

подібний 

 1  

17.  
Осцилограф  С1-73 або 

подібний 

 
1 

 

18.  Вимірювач частотних 

характеристик Х1-7Б або 

подібний 

 

1  

19.  Мультиметр М830 або 

подібний 

 4  

20.  Вольтметр універсальний  2  

21.  Амперметр змінного струму 

Ц4200 або подібний 

 
2 

 



 

 

 

 

Міністерство освіти і науки України 

Міністерство соціальної політики України 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державний стандарт  
професійно-технічної освіти 

 

 

ДСПТО 7243.OG.52.70-2014 
                                                                                                                               (позначення стандарту) 

 
 

 

 

Професія: Радіомеханік з обслуговування та ремонту 

радіотелевізійної апаратури 

 

 

Код: 7243 

 

Кваліфікація: радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної 

апаратури 6-го розряду    
 

 

 

 

 

 

 
Видання офіційне 

Київ - 2014  



 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника професійно-

технічного навчального закладу 
(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку 

(підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників) 

 

1. Професія - 7243 Радіомеханік з обслуговування та ремонту 

радіотелевізійної апаратури 

2. Кваліфікація   радіомеханік з обслуговування та ремонту 

радіотелевізійної апаратури 6-го  розряду 

3. Кваліфікаційні  вимоги 

 

 Повинен знати: 

 принципові монтажні схеми всіх типів телевізорів, в тому числі – цифрових, 

радіоприймачів, цифрових відеокамер та іншої радіоапаратури; 

 методи і способи проведення складних ремонтів телевізорів вітчизняного та 

імпортного виробництва, радіоприймачів та іншої радіоапаратури всіх класів, 

методи і способи заміни деталей нетиповими; 

 правила користування контрольно-вимірювальною апаратурою, що 

застосовується під час ремонту, регулювання та настройки радіотехнічних 

пристроїв згідно ТУ. 

Повинен вміти:  

виявляти причини несправностей та виконувати роботи щодо усунення 

неперіодичних несправностей та настроювання телевізорів усіх класів 

вітчизняного та імпортного виробництва; 

виявляти причини несправностей і виконувати роботи з ремонту та 

настроювання кольорових та чорно-білих напівпровідникових телевізорів, 

конвертерів дециметрового діапазону, музичних центрів, відеомагнітофонів, 

цифрових відеокамер, радіотелефонів та DVD, сучасних музичних центрів, 

транзисторних радіоприймачів І і вищого класів, стереофонічних, автомобільних 

приймачів усіх типів, магнітофонів транзисторних ІІ та І класів;  

виконувати роботу з модернізації вузлів та блоків радіотелевізійної 

апаратури; 

здійснити заходи з державної реєстрації суб’єкта малого підприємництва, 

знати основи формування бізнес-плану. 

 

4. Загальнопрофесійні вимоги 

Повинен: 

раціонально організовувати та ефективно використовувати робоче місце; 

додержуватися норм технологічного процесу; 

не допускати браку в роботі; 

знати   і   виконувати   вимоги   нормативних   актів   про   охорону   праці   

і навколишнього середовища; 

додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт; 

знати і виконувати виробничі (експлуатаційні) інструкції; 

використовувати  в  разі  необхідності  засоби попередження  й  

усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, 



 

повені тощо); 

знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання 

професійних обов’язків; 

володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення 

підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької 

діяльності  та трудового законодавства в межах професійної діяльності. 
 

  5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного  рівнів, кваліфікації 

осіб 

  5.1.  При  підвищенні кваліфікації. 

Професійно-технічна освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «радіомеханік з 

обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури5-го розряду»; стаж 

роботи за професією не менше 1 року. 

         5.3  Після закінчення навчання. 

Професійно-технічна освіта, освітня кваліфікація «кваліфікований робітник»  за 

професією радіомеханіка з обслуговування та ремонту радіотелевізійної 

апаратури6-го  розряду; без вимог до стажу роботи. 

 

6. Сфера професійного використання випускника 

       Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, 

записування, відтворювання звуку й зображення. 

 

7. Специфічні вимоги     

7.1 Вік:прийняття на роботу здійснюється  після закінчення строку навчання 

відповідно до законодавства. 

7.2 Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій 

приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та 

небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, 

затверджених наказом МОЗ України №256 від 29.12.1993). 

7.3Медичні обмеження 

 

 

 



 

Типовий навчальний план 
 

Професія: – 7243 Радіомеханік з 

обслуговування та ремонту 

радіотелевізійної апаратури  

Кваліфікація: – 6-й розряд 

Загальний фонд навчального часу – 

660 годин. 

 

№ 

з/п 
Навчальні предмети 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні роботи 

1. Загальнопрофесійна підготовка 40 6 

1.1 Інформаційні технології 12 6 

1.2 Основи галузевої економіки і 

підприємництва 

7  

1.3 Основи правових знань 6  

1.4 Резерв часу 15  

2. Професійно-теоретична підготовка 203 19 

2.1 Радіопередавальні пристрої 24 1 

2.2 Радіоприймальні пристрої 32 2 

2.3 Ремонт і регулювання РЕА 24 4 

2.4 Елементна база РЕА 16 2 

2.5 Пристрої запису і відтворення інформації 20 2 

2.6 Основи конструювання та технології виробництва 

РЕА 

24 2 

2.7 Контроль якості РЕА 10 1 

2.8 Цифрова техніка і ЕОМ  38 5 

2.9 Охорона праці 15  

3. Професійно-практична підготовка 364  

3.1 Виробниче навчання  204  

3.2 Виробнича практика 160  

4. Консультації 45  

5. Державна кваліфікаційна атестація 8  

6. Загальний обсяг навчального часу  

(без п. 4) 

615 25 

 



 

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки кваліфікованих 

робітників за професією 7243 “Радіомеханік з обслуговування та ремонту 

радіотелевізійної апаратури ” 

 
1. Кабінети:                                       3. Майстерні: 

      – радіомеханіків.                          – майстерня радіомеханіків. 

2.   Лабораторії: 

      – радіолабораторія. 

 
Примітка: для підприємств, організацій, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих 

робітників: 

- допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій  за рахунок їх об'єднання; 

- індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватися при 

наявності обладнаного робочого місця; 

- предмет «Інформаційні технології» вивчається за згодою підприємств - замовників 

кадрів. 



 

 

Типова навчальна програма  
з предмета “Інформаційні технології ” 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Використання мережі Internet 4 2 

2. Використання електронних словників та 

довідників 

4 2 

3. Програми для побудови принципових 

електричних схем і проектування монтажних 

плат 

4 2 

 Всього годин: 12 6 

 

Тема 1. Використання мережі Internet  

Пошук інформації на сайтах фірм-виробників електронних елементів і 

пристроїв. Використання інформаційних пошукових систем. 

 

Лабораторно-практична робота 

1. Робота вInternet  

Тема 2. Використання електронних словників та довідників 

Особливості використання електронних словників і довідників. Пошук 

аналогів електронних елементів закордонних виробників. Опрацювання 

інформації. Робота з базами даних.  

 

Лабораторно-практична робота 

1. Робота з електронними словниками та довідниками  

 

Тема 3. Програми для побудови принципових електричних схем і 

проектування монтажних плат  

Використання програм для побудови принципових електричних схем. 

Проектування одно- і двосторонніх монтажних плат. Функція автотрасування.  

Перевірка електричних характеристик спроектованих пристроїв. 

Настроювання програми. Використання бібліотек компонент.  

 

Лабораторно-практична робота  

1. Робота з програмами для побудови принципових та монтажних схем РЕА   

 

  



 

Типова  навчальна  програма  
з предмета “Основи галузевої економіки і підприємництва ”  

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Міжнародна система світового господарства і 

ринкових відносин. Інтеграція України в світову 

економіку 

4 - 

2. Продуктивність праці 1  

3. Організація і оплата праці 2  

Всього  7 - 

 

 

Тема 1. Міжнародна система світового господарства і ринкових відносин. 

Інтеграція України в світову економіку 

Сучасна світова система господарства. Міжнародні фінансово-кредитні 

організації. 

Нові орієнтири світової економіки. Міжнародна економічна інтеграція. 

Основні тенденції економічного розвитку Західної Європи. 

Питання економічного і валютного об’єднання Європи. Проблеми входження 

України в світові господарські зв’язки. 

Міжнародна валютна система і валютна політика. 

 

Тема 2. Продуктивність праці 

 

 Поняття продуктивності праці. Показники продуктивності праці та методи її 

обчислення. 

 

Тема 3. Організація і оплата праці 

 

 Організація трудової діяльності. Заробітна плата, її економічний зміст, 

форми і системи. Тарифна система оплати праці. Нові форми оплати праці, 

бригадний підряд, преміювання. Класифікаційні розряди (класи), порядок їх 

присвоєння. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Типова навчальна програма  
з предмета „Основи правових знань ” 

 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

всього  

з них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Злочин і покарання 2  

2. Правова охорона природи. Охорона природи – 

невід’ємна умова сталого економічного та 

соціального розвитку України 

2 

 

3. Подружжя, батьки, діти – їхні права і обов’язки 2  

Всього годин: 6  

 

Тема 1. Злочин і покарання 

 

Поняття та підстави кримінальної відповідальності. Кримінальна 

відповідальність неповнолітніх. Обставини, що виключають суспільну небезпеку і 

протиправність діяння. Необхідна самооборона. Затримання злочинця. Крайня 

необхідність. Співучасть у злочині.  

Кримінальна відповідальність за господарські злочини. 

 

Тема 2. Правова охорона природи. Охорона природи – невід’ємна умова 

сталого економічного та соціального розвитку України 

 

Єдність основних прав і обов’язків підприємств щодо охорони 

навколишнього природного середовища, раціонального використання земель. 

Охорона вод, лісів, надр землі та їх використання. Охорона тваринного 

світу. Охорона атмосферного повітря від забруднення. 

Відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього 

середовища. 

 

Тема 3. Подружжя, батьки, діти – їхні права і обов’язки 

Загальна характеристика сімейного права України. Поняття шлюбу і сім’ї. 

Порядок і умови укладання шлюбу, шлюбний договір. Особисті та майнові права і 

обов’язки подружжя. Припинення шлюбу. 

Особисті та майнові правовідносини між батьками і дітьми. Права і 

обов’язки батьків і дітей. 

 

 

 

 



 

Типова навчальна програма  
з предмета “Радіопередавальні пристрої ” 

 

№  

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні роботи 

1. Канали радіозв’язку і схеми 

радіопередавачів 
2  

2. Особливості видів модуляції, їх технічна 

реалізація і застосування 
6 1 

3. Особливості схем радіопередавачів 

(радіостанцій та їх видів) 
6 

 

4. Телевізійні радіопередавачі 3  

5. Особливості експлуатації радіопередавачів 

(радіостанцій) 
2  

6. Антени та їх експлуатація 4  

7. Перспектива застосування 

радіопередавальних пристроїв  
1 

 

 Всього годин: 24 1 

 

Тема 1. Канали радіозв’язку і схеми радіопередавачів  

Структурна схема каналу радіозв’язку. Діапазони радіочастот, які 

використовуються для різного виду радіозв’язку і забезпечення цього зв’язку. 

Впровадження досягнень радіоелектроніки у системи радіозв’язку. Типи і 

функціональні схеми радіопередавачів. Основні технічні показники 

радіопередавачів. 

 

Тема 2.Особливості видів модуляції, їх технічна реалізація і застосування  

Загальні принципи і види модуляції та їх застосування. Амплітудна 

модуляція – її показники і технічна реалізація. Односмугова модуляція – 

принципи, показники, технічна реалізація і застосування. Частотна і фазова 

модуляції, їх показники та технічна реалізація. Загальні відомості про імпульсно-

кодову модуляцію, її параметри і застосування. 

 

Лабораторно-практична робота  

1. Дослідження різних видів модуляції радіопередавача. 

 

Тема 3. Особливості схем радіопередавачів (радіостанцій та їх видів) 

Загальний огляд функціональних схем радіопередавачів. Технічна реалізація 

функціональних вузлів радіопередавача (принципові схеми, елементна база, 

конструкції). Схеми задавальних генераторів, стабілізація їх частоти і утворення 

сітки частот. Проміжні каскади радіопередавачів та їх принципові схеми. Вихідні 

каскади радіопередавачів і питання їх узгодження з навантаженням. Режими 

роботи вихідних каскадів радіопередавачів. Види передачі інформації в 



 

радіопередавачах. Принцип радіолокації і схеми радіолокаційних передавачів. 

принципові і функціональні схеми типових моделей  радіопередавачів.  

Загальні відомості про принцип роботи, схеми, елементну базу і конструкції 

мобільних телефонів. 

 

Тема 4. Телевізійні радіопередавачі  

Забезпечення передачі телевізійного сигналу. Схеми та пристрої 

формування телевізійного сигналу зображення і його обробка. Модуляція у 

телевізійному радіопередавачі. Цифрові радіопередавачі. Особливості схем і 

конструкцій радіопередавачів телецентру. Експлуатація та ремонт пристроїв 

формування і передачі телевізійних сигналів. 

 

Тема 5. Особливості експлуатації радіопередавачів (радіостанцій) 

Експлуатація та особливості ремонту радіопередавачів і радіостанцій, в 

тому числі цифрових. Методика визначення параметрів радіопередавачів. 

Прилади та устаткування, необхідні для визначення параметрів радіопередавачів. 

 

Тема 6. Антени та їх експлуатація  

Загальний огляд антен: довгих, середніх, коротких і ультракоротких хвиль, 

їх параметри, конструкції та експлуатація. Телевізійні передавальні і приймальні 

антени, їх конструкції, параметри, особливості ремонту й експлуатації. 

Супутникові антени: установлення, експлуатація і ремонт. Мережі та 

пристрої колективного прийому телебачення, в тому числі супутникового, – 

монтаж, експлуатація і ремонт. 

 

Тема 7. Перспектива застосування радіопередавальних пристроїв  

Сфери можливого застосування радіопередавачів. Застосування 

радіопередавальних пристроїв в радіосистемах народногосподарського 

призначення. Особливості схем прикладних систем, їх експлуатація і ремонт. 



 

Типова навчальна програма  
з предмета “Радіоприймальні пристрої ” 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Телевізійні приймачі VI покоління 14 1 

2. Зарубіжні радіоприймачі і телевізійні 

приймачі – схемні особливості, ремонт 

10 1 

3. Особливості експлуатації та ремонту сучасних 

телевізорів, радіотелевізійних систем та 

мереж 

8  

 Всього годин: 32 2 

 

Тема 1. Телевізійні приймачі VI покоління  

Особливості схем і конструкцій телевізорів VI покоління. структурна схема, 

особливості принципової схеми, елементна база, ремонт телевізорів VI покоління. 

Функціональна та принципова схеми. Мікросхеми телевізійних процесорів різних 

моделей телевізорів VI покоління. Схеми управління телевізійних приймачів. 

Ремонт, регулювання і настроювання телевізора типового та інших телевізорів VI 

покоління. 

 

Лабораторно-практична робота 

1. Схемні особливості телевізорів шостого покоління. 

 

Тема 2. Зарубіжні радіоприймачі і телевізійні приймачі – схемні особливості, 

ремонт  

Особливості схем та конструкцій радіоприймачів і телевізійних приймачів 

зарубіжного виробництва. Особливості їх експлуатації та ремонту. Розгляд 

принципових схем конкретних радіоприймальних пристроїв. Технічні дані, склад 

і робота за функціональною і принциповою схемою одного із сучасних типових і 

поширених зразків імпортного телевізійного приймача. Особливості експлуатації 

та ремонту цього телевізора. Розгляд схем та особливостей експлуатації 

телевізійних приймачів з цифровою обробкою сигналу. 

 

Лабораторно-практична робота 

1. Схемні особливості сучасних телевізорів зарубіжного виробництва. 

 

Тема 3. Особливості експлуатації та ремонту сучасних телевізорів, 

радіотелевізійних систем та мереж  

Правила, порядок і особливості ремонту імпульсних джерел живлення 

радіотелевізійної апаратури. Несправності кінескопів телевізійних приймачів 

різних типів, можливі способи їх відновлення. Заміна кінескопів. Експлуатація 

інших сучасних видів телевізійних дисплеїв. Оцінка якості телевізійного 



 

зображення з використанням сигналів генератора випробувальних сигналів. 

Встановлення і ремонт модулів телетексту. Телевізійні антени і їх ремонт. 

Системи й мережі колективного прийому телебачення та їх пристрої – монтаж, 

ремонт, експлуатація. 



 

Типова навчальна програма  
з предмета “Ремонт і регулювання РЕА” 

 

№  

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них  на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Методика ремонту радіоелектронної 

апаратури 

4  

2. Ремонт і регулювання систем управління та 

індикації 

4 1 

3. Ремонт і регулювання програвачів компакт-

дисків і DVD-програвачів 

4 1 

4. Ремонт і регулювання відеомагнітофонів 4 1 

5. Ремонт і регулювання телевізійних приймачів 

з цифровою обробкою сигналів 

8 1 

 Всьогогодин: 24 4 

 

Тема 1. Методика ремонту радіоелектронної апаратури  

Загальні положення та методика ремонту радіоелектронної апаратури (РЕА) 

різних видів, класів і поколінь. Прилади і контрольно-вимірювальна апаратура, 

які застосовуються для ремонту регулювання та настроювання РЕА різних видів і 

класів, а також порядок користування ними. Алгоритми пошуку несправностей – 

правила їх побудови. 

 

Тема 2. Ремонт і регулювання систем управління та індикації  

Структура систем управління та індикації. Набір приладів, необхідних для 

проведення ремонтних робіт в системах управління та індикації. Тестування 

систем управління за наявності в апаратурі тестового режиму. Характерні 

несправності та їх пошук в системах управління. Особливості ремонту складових: 

пульта ДУ, клавіатури, мікроконтролера, дисплея. 

 

Лабораторно-практична робота 

1. Розробка алгоритму пошуку несправностей в системах управління РЕА. 

 

Тема 3. Ремонт і регулювання програвачів компакт-дисків і DVD-

програвачів  

Особливості конструкцій програвачів компакт-дисків. Склад контрольно-

вимірювальних приладів для проведення ремонту та регулювання програвачів 

компакт-дисків і тестові диски. Режими самоконтролю в програвачах компакт-

дисків. Регулювання у механічних вузлах програвачів компакт-дисків. Електричні 

регулювання в програвачах компакт-дисків – правила і порядок. Типові 

несправності у програвачах компакт-дисків, а також DVD-програвачах та способи 

їх виявлення. Алгоритми пошуку несправностей. 

 



 

Лабораторно-практична робота 

1. Розробка алгоритму пошуку несправностей у програвачах компакт-дисків. 

 

Тема 4. Ремонт і регулювання відеомагнітофонів  

Особливості конструкцій відеомагнітофонів. Склад контрольно-

вимірювальних приладів, необхідних для проведення ремонту та регулювань 

відеомагнітофонів. Регулювання у механічних вузлах відеомагнітофонів. 

Електричні регулювання у відеомагнітофонах – правила і порядок. Типові 

несправності відеомагнітофонів та способи їх виявлення. Алгоритми пошуку 

несправностей у відеомагнітофонах. 

 

Лабораторно-практична робота 

1. Розробка алгоритму пошуку несправностей у відеомагнітофонах. 

 

Тема 5. Ремонт і регулювання ТВ приймачів з цифровою обробкою сигналів  

Схемні відмінності телевізорів з цифровою обробкою сигналів від аналогових. 

Контрольно-вимірювальна апаратура, необхідна для проведення ремонту та 

регулювань у цифрових телевізорах. Ручні регулювання і контроль параметрів, які 

виконуються за допомогою сигналів з телетестів. Сервісні режими та 

регулювання параметрів телевізора з пульта дистанційного управління. 

Характерні несправності та їх пошук під час ремонту телевізорів з цифровою 

обробкою сигналів. 

 

Лабораторно-практична робота 

1. Розробка алгоритму пошуку несправностей у цифровому телевізорі. 



 

Типова навчальна програма  
з предмета “Елементна база  РЕА” 

 

№  

з/п 
 Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них  на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Елементи РЕА останніх випусків – 

конструктивні особливості, УГП і застосування 
4  

2. Інтегральні мікросхеми радіотелевізійних 

пристроїв 
5 1 

3. Взаємозамінність елементів РЕА 7 1 

 Всього годин: 16 2 

 

Тема 1. Елементи РЕА останніх випусків – конструктивні особливості, УГП і 

застосування  

Конструктивне виконання елементів РЕА останніх випусків (резисторів, 

конденсаторів, напівпровідникових приладів, трансформаторів, дисплеїв тощо), 

основний принцип роботи типових зразків цих приладів, їх умовне графічне 

позначення (УГП) на принципових схемах. Застосування сучасних елементів РЕА 

в радіоелектронній апаратурі. Сучасні елементи РЕА в радіотелевізійній 

апаратурі. 

 

Тема 2.Інтегральні мікросхеми радіотелевізійних пристроїв  

Конструктивне виконання інтегральних мікросхем (ІМС) сучасної 

радіотелевізійної апаратури, в тому числі зарубіжного виробництва, їх 

призначення, функціональні схеми, робота і застосування. Позначення на схемах 

інтегральних мікросхем та їх виводів. Типові написи функціонального 

призначення виводів ІМС в радіотелевізійній апаратурі різноманітного 

призначення. Процесори телевізійних приймачів, їх функціональні схеми і робота. 

Особливості експлуатації та ремонту пристроїв на інтегральних мікросхемах. 

 

Лабораторно-практична робота 

1. Вивчення інтегральних мікросхем радіотелевізійних пристроїв. Робота з 

довідковою літературою. 

 

Тема 3. Взаємозамінність елементів РЕА  

Можливості заміни елементів РЕА аналогами, в тому числі зарубіжного 

виробництва відповідно до їх параметрів. Заміна аналогами транзисторів, діодів 

та інтегральних мікросхем. Взаємозамінність транзисторів та інтегральних 

мікросхем в сучасній радіотелевізійній апаратурі. Взаємозамінність транзисторів 

та мікросхем телевізійних приймачів всіх класів і поколінь. 

Лабораторно-практична робота 

1. Вивчення взаємозамінності транзисторів і мікросхем. Робота з довідковою 

літературою. 



 

Типова навчальна програма  
з предмета “Пристрої запису і відтворення інформації ” 

 

№ 

з/п 
 Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них  на 

лабораторно-

практичні роботи 

1. Цифровий запис звуку на компакт-диск (CD) і 

принцип роботи CD-програвача 

6  

2. CD-програвачі, їх складові, елементна база та 

експлуатація 

6 1 

3. Відеодиски та програвачі відеодисків 8 1 

 Всього годин: 20 2 

 

Тема 1. Цифровий запис звуку на компакт-диск (CD) і принцип роботи CD-

програвача 

Технологія виготовлення компакт-диска (СD), його параметри, запис на 

ньому цифрового звукового сигналу. Параметри сигналу, що записується. 

Принцип зчитування сигналу з диска. Оптичний лазерний перетворювач – будова, 

параметри, принцип роботи і експлуатація. Системи, що забезпечують нормальну 

роботу оптичного перетворювача. Типова функціональна схема програвача 

компакт-дисків – робота, особливості функціональних вузлів.  Характерні схеми 

програвачів компакт-дисків. 

 

Тема 2.CD-програвачі, їх складові, елементна база та експлуатація 

Конструктивне виконання програвача компакт-дисків. Типові структурні 

схеми CD-програвачів – взаємозв’язки складових. Елементна база, що 

застосовується в програвачах компакт-дисків. Детальний розгляд функцій 

типових інтегральних мікросхем програвачів. Експлуатаційні параметри і сервісні 

можливості CD-програвачів. Методика виявлення несправностей CD-програвачів, 

особливості їх ремонту та обслуговування. Перспективи технології цифрового 

запису сигналу. 

 

Лабораторно-практична робота 

1. Дослідження параметрів програвача компакт-дисків.  

 

Тема 3.Відеодиски та програвачі відеодисків  

Лазерні відеодиски (DVD та інші), стандарти відеозапису.  Запис 

зображень на відеодиск – принцип, технологія, стандарти. Відеопрогравач – 

принцип роботи і типова функціональна схема. Характерні схеми 

відеопрогравачів. Переваги та недоліки відеопрогравачів порівняно з 

відеомагнітофонами. Перспективи розвитку відеопрогравачів. Оптичні лазерні 

відеопрогравачі – структурні схеми, елементна база, стандарти. Переваги 

оптичних лазерних відеопрогравачів. Відеопрогравачі з багатократним записом 

інформації. Принцип роботи і технологія виготовлення відеодиска з 

багаторазовим записом відеоінформації.  



 

Особливості структурних складових відеопрогравачів, їх характерні 

конструктивні особливості та елементна база. Особливості ремонту й 

обслуговування відеопрогравачів. 

 

Лабораторно-практична робота 

1. Вивчення стандартів відеозапису. Робота з довідковою літературою. 



 

Типова навчальна програма   
з предмета “Основи конструювання та технології виробництва РЕА” 

 

№ 

з/п 

 

 Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Етапи розробки РЕА 1  

2. Конструкторська і технологічна документація 4 1 

3. Основи конструювання і технології виготовлення 

радіоелементів 

1  

4. Основи конструювання і технології виготовлення 

друкованих плат 

2 1 

5. Основи конструювання і технології виготовлення 

мікроелектронної апаратури 

2  

6. Регулювання і настроювання РЕА у процесі 

виробництва 
2  

7. Випробування РЕА 1  

8. Нові напрями в розробці РЕА 2  

9. Основні відомості про автоматику і автоматизацію 

виробничих процесів  
1  

10. Пристрої для сприйняття інформації про об’єкт 

керування 
1  

11. Виконавчі пристрої систем автоматичного 

керування 
2  

12. Системи автоматичного проектування 1  

13.  Автоматизація виготовлення компонент РЕА 1  

14. Автоматизація процесу виготовлення друкованих 

плат 
2  

15. Автоматизація контролю за якістю виготовлення 

РЕА 
1  

 Всього годин: 24 2 

 

Тема 1. Етапи розробки РЕА  

Вступ до предмета. Основні напрями і найважливіші проблеми 

конструювання: розробка наукових основ й методології, спрямованих на 

ресурсозберігаючу технологію та екологічно чисте виробництво, максимальне 

використання автоматизації, мікромініатюризація, застосування цифрових 

принципів побудови РЕА, досягнення технологічності і дизайн. Основні етапи 

розробки РЕА: технічні пропозиції, ескізний проект, технічний проект, робоча 

конструкторська документація, дослідний зразок (дослідна партія), серійне 

виробництво, їх характеристика. 

 

 

 



 

Тема 2. Конструкторська і технологічна документація  

Поняття стандартизації і нормалізації. Основна мета стандартизації – 

створення умов для підвищення споживчих параметрів РЕА при мінімальних 

матеріальних затратах на її випуск. Види стандартів. Конструкторська 

документація (схеми, креслення, інструкції, програма та методика випробувань, 

експлуатаційні документи) – зміст і правила виконання. Маршрутна карта, 

поопераційна карта, технологічні інструкції, технічні умови (ТУ) – види і 

застосування. Значення правильно підібраного і достатнього за об'ємом 

графічного  матеріалу, в першу чергу схем. Правила виконання схем. Умовні 

графічні позначення (УГП) на схемах. Основа проектування РЕА – розробка 

принципової схеми і вибір номінальних значень та допусків на параметри 

елементів РЕА. Загальні питання конструювання РЕА. Традиційний метод 

проектування і метод математичного моделювання – їх характеристика. 

 

Лабораторно-практична робота 

1. Вивчення конструкторської і технологічної документації. 

 

Тема 3.Основи конструювання і технології виготовлення радіоелементів 

Конструювання радіоелементів. Застосування ЕОМ у процесі 

конструювання радіоелементів. Системи автоматичного проектування (САПР). 

Виконання конструкторської документації. Особливості процесу виробництва 

радіоелементів та його етапів. 

 

Тема 4. Основи конструювання і технології виготовлення друкованих плат 

Конструювання друкованих плат. Застосування сучасних технічних засобів 

конструювання друкованих плат. Правила виконання конструкторської та 

експлуатаційної документації на друковані плати. Процес безпосереднього  

виготовлення друкованих плат та особливості його етапів. 

 

Лабораторно-практична робота 

1. Розробка друкованих плат. 

 

Тема 5. Основи конструювання і технології виготовлення мікроелектронної 

апаратури  

Значення і мета мікромініатюризації РЕА. Особливості конструювання 

мікроелектронних  пристроїв. Застосування ЕОМ при конструюванні 

мікроелектронних пристроїв. Правила виконання конструкторської документації. 

Особливості процесу безпосереднього виготовлення мікроелектронних пристроїв 

та його етапів. 

 

Тема 6. Регулювання і настроювання РЕА у процесі виробництва  

Загальні відомості про процес регулювання і настроювання РЕА. Методики 

настроювання і регулювання РЕА. Методика визначення несправностей 

радіотелевізійної та іншої побутової РЕА. Правила побудови алгоритмів пошуку 

несправностей різних видів РЕА. Регулювання магнітофонів та 

електропрогравачів – правила і порядок. Регулювання відеомагнітофонів. Основні 



 

правила й порядок регулювання та настроювання радіоприймачів і телевізійних 

приймачів. Розгляд різних методик і способів регулювання та настроювання 

радіотелевізійної апаратури. 

 

Тема 7.Випробування РЕА 

Випробування РЕА як заключний етап виробництва апаратури. Умови і 

фактори, що впливають на параметри надійності та працездатності апаратури. 

Види випробувань РЕА. Методики контролю і випробувань. Обладнання та 

вимірювальні засоби для випробувань РЕА. 

 

Тема 8. Нові напрями в розробці РЕА  

Нові напрями в розробці РЕА. Використання ЕОМ та цифрових методів 

обробки сигналів. Застосування мікропроцесорів при створенні зразків побутової 

РЕА. Автоматизація електронного настроювання і регулювання. Проектування і 

виготовлення цифрових пристроїв та вузлів радіотелевізійної апаратури. 

Перспективні напрями створення радіоприймальних пристроїв і телевізійної 

апаратури, в тому числі цифрової та апаратури цифрового запису і відтворення 

інформації. 

 

Тема 9.Основні відомості про автоматику і автоматизацію виробничих 

процесів 

Поняття про технологічний процес. Ручне та автоматичне (автоматизоване) 

керування. Поняття про систему автоматичного керування. Автоматизовані 

виробничі комплекси. Роботизація. Автоматизація окремих виробничих операцій 

та технологічного процесу в цілому – АСУ ТП. 

 

Тема 10. Пристрої для сприйняття інформації про об’єкт керування  

Чутливий елемент системи керування – датчик. Характеристики датчиків у 

статичному та динамічному режимах. Аналогові датчики (датчики руху, сили 

наближення, температури, витрати). Бінарні, імпульсні та цифрові датчики. 

Конструкції і характеристики датчиків та їх застосування. 

 

Тема 11. Виконавчі пристрої систем автоматичного керування  

Перетворення сигналу системи керування у фізичну величину за допомогою 

виконавчих пристроїв або механізмів. Будова, характеристики та застосування 

виконавчих механізмів: двопозиційних (електромагнітних реле, 

напівпровідникових вимикачів, електромагнітів та клапанів), електроприводів, 

гідро- і пневмоприводів. Обробка сигналів у системах автоматичного керування. 

Цифрова обробка сигналів. 

 

Тема 12. Системи автоматичного проектування 

Основні поняття про системи автоматичного проектування (САПР). 

Створення принципових електричних схем електронних пристроїв. Створення 

проектів друкованих плат. Робота з бібліотеками компонент. Автоматичне 

прокладання трас провідників на друкованих платах. Моделювання електронних 

пристроїв. 



 

Тема 13. Автоматизація виготовлення компонент РЕА  

Технології виготовлення компонент РЕА. Мікромініатюризація 

виготовлення РЕА, способи її механізації та автоматизації. Технологія 

виготовлення інтегральних мікросхем (напівпровідникова та МДН), способи її 

автоматизації. Виготовлення і застосування елементів функціональної 

мікроелектроніки. 

 

Тема 14. Автоматизація процесу виготовлення друкованих плат  

Автоматизація процесу виготовлення друкованих плат. Метод базового 

отвору. Фоторезист, його використання. Автоматизація монтажу елементів РЕА 

на друковані плати. Модульне і мікромодульне  конструювання. Механізація і 

автоматизація процесів мікрозварювання та мікроспаювання. Герметизація 

мікрозбірок. 

 

Тема 15. Автоматизація контролю за якістю виготовлення РЕА  

Контроль якості готової продукції: компонент радіоелектронної апаратури, 

мікрозбірок, модулів та блоків. Методи контролю. Обладнання для контролю 

якості готової продукції. Спеціальні прилади та пристрої автоматизації контролю. 

Автоматизація контролю параметрів елементів та пристроїв РЕА.               



 

Типова навчальна програма  
з предмета “Контроль якості РЕА” 

 

№ 

з/п 
 Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Підвищення надійності та якості РЕА в процесі 

проектування та експлуатації 

2  

2. Підвищення надійності та якості РЕА в процесі 

виробництва та ремонту 

4  

3. Методи контролю якості виробів РЕА в процесі 

виробництва та ремонту 

4 1 

 Всього годин: 10 1 

 

Тема 1. Підвищення надійності та якості РЕА в процесі проектування та 

експлуатації  

Параметри надійності РЕА. Способи підвищення надійності та якості РЕА в 

процесі проектування і експлуатації. Фактори, що впливають на якість та 

надійність РЕА: схемно-конструктивні, експлуатаційні та виробничо-технічні.  

Схемно-конструктивні фактори: вибір схеми, встановлення в апаратуру 

високонадійних елементів і полегшення режимів їх роботи, висока якість 

розробки конструкторської документації, вдалі конструктивні рішення, 

мікромініатюризація. 

Експлуатаційні фактори: суб’єктивні (кваліфікація працівників, покращення 

умов проведення профілактичних та ремонтних робіт) та об’єктивні (специфічні 

умови роботи РЕА, зовнішні кліматичні умови тощо). 

 

Тема 2. Підвищення надійності та якості РЕА в процесі виробництва та 

ремонту  

Підвищення якості та надійності РЕА в процесі виробництва та ремонту. 

Розгляд виробничо-технічних факторів та питань культури виробництва. 

Застосування сучасних методів контролю якості, дефектування комплектуючих 

радіоелементів та інші шляхи зменшення браку. Системний комплексний підхід 

до вирішення проблеми підвищення якості. Особливості вирішення конкретних 

питань підвищення якості та надійності радіотелевізійної апаратури. Поняття про 

систему маркетингу. 

 

Тема 3. Методи контролю якості виробів РЕА в процесі виробництва та 

ремонту  

Розгляд методів контролю якості виробів в процесі виробництва та ремонту. 

Висококваліфікований технічний контроль як необхідна умова забезпечення 

високої якості виготовлення та ремонту РЕА. Автоматизовані засоби контролю. 

Структурні схеми технологічного контролю на радіотехнічних підприємствах з 

випуску високоякісної продукції та на ремонтних підприємствах. Способи 



 

виявлення дефектів монтажу, в тому числі дефектів пайки. Основні заходи, які 

забезпечують істотне підвищення якості (повний вхідний контроль компонент 

РЕА, поетапний контроль, функціональний автоматизований контроль, контроль 

робочий, профілактичний, вибірковий і статистичний). Розгляд методів 

неруйнівного контролю. 

 

Лабораторно-практична робота 

1. Методи контролю якості РЕА. 



 

Типова навчальна програма  
з предмета “Цифрова техніка і ЕОМ” 

 

№  

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Електронні обчислювальні системи 2  

2. Апаратні засоби ЕОМ 2  

3. Основні типи комп’ютерів і комп’ютерні мережі 2  

4. Будова мікропроцесора 1  

5. Структура пам’яті й система адресації 

мікропроцесора 

1  

6. Система переривань мікропроцесора 1  

7. Система команд мікропроцесора 1  

8. 

 

Мікропроцесори, мікроконтролери та їх 

застосування 

5 1 

9. Цифрова техніка в радіо- та аудіоапаратурі 5 1 

10. Цифрова техніка в телевізійній апаратурі 10 1 

11. Мікропроцесорні системи управління телевізійних 

приймачів 

6 2 

12. Пристрої пам’яті мікропроцесорних систем 

управління 

2  

 Всього годин: 38 5 

 

Тема 1. Електронні обчислювальні системи  

Вступ до предмета. Поняття про машини (комп’ютери) для обробки 

інформації (комп’ютери). Математична і технічна основа побудови пристроїв 

цифрових обчислювальних машин. Алгоритм перетворення інформації у 

цифрових комп’ютерах і його реалізація. Програмна реалізація алгоритму, 

структурна схема сучасної обчислювальної системи. Апаратні та операційні 

засоби системи. Універсальність сучасних ЕОМ. 

 

Тема 2. Апаратні засоби ЕОМ  

Узагальнена структура ЕОМ. Технічні можливості та універсальність 

комп’ютера і фактори, що їх визначають (швидкодія та обсяг пам’яті). 

Характеристика основних апаратних засобів. Центральний процесора з пристроєм 

управління та арифметично-логічним пристроєм. Пам’ять (оперативна, буферна, 

регістрова, постійна, зовнішня). Периферійні пристрої: клавіатура, монітор, 

сканер. Нестандартні зовнішні пристрої. 

 

Тема 3. Основні типи комп’ютерів і комп’ютерні мережі  

Основні типи комп’ютерів: надпродуктивні комп’ютери, комп’ютери 

загального призначення, міні-ЕОМ, однокристальні мікро-ЕОМ, особливості їх 

будови, елементної бази, застосування. Забезпечення мультимедіа додатковими 



 

апаратними та програмними засобами. Комп’ютер як основа системи цифрового 

телебачення. 

З’єднання комп’ютерів у мережу. Мережний адаптер. Принципи побудови 

мереж та елементи мережі. Способи класифікації комп’ютерних мереж.  

 

Тема 4. Будова мікропроцесора  

Поняття “мікропроцесор”. Призначення мікропроцесора. Виконання команд 

програми мікропроцесором. Пристрій виконання команд і його складові: блок 

попередньої вибірки команд, блок дешифрування команд, виконавчий блок. 

Розгляд системи шин (магістралей) мікропроцесора. Види і параметри шин. 

Режими роботи шин. Поняття про мультипроцесорні системи. Пристрій керування 

мікропроцесора. 

 

Тема 5. Структура пам’яті й система адресації мікропроцесора  

Структура пам’яті та її характеристики (ємність і швидкодія). Будова 

пам’яті мікропроцесора. Внутрішня та зовнішня пам’ять. Оперативна пам’ять, її 

елементи і розташування. Пам’ять зовнішніх пристроїв: гнучкі та жорсткі 

магнітні диски, оптичні диски, їх характеристики і застосування. 

Системи адресації (формування адрес команд), їх призначення і 

класифікація. Стекова пам’ять для зберігання результатів послідовності команд. 

Задачі, які забезпечують системи адресації в сучасних мікропроцесорних 

системах. Комбінації різних видів адресації. 

 

Тема 6. Система переривань мікропроцесора  

Переривання програми (тимчасове призупинення). Функції системи 

переривань. Спеціалізований мікропроцесор для обробки переривань. 

Класифікація переривань. Характеристики програмних та апаратних переривань. 

Розгляд внутрішніх та зовнішніх переривань. Рівні пріоритету переривань. 

Елементна база. 

 

Тема 7. Система команд мікропроцесора  

Види команд, які може виконувати мікропроцесор. Команди передачі даних: 

загальні команди передачі даних; команди передачі даних із застосуванням стека 

(стекові команди); команди введення/виведення. Обробка інформації за 

допомогою арифметичних команд. Логічні операції мікропроцесора. Операції 

зсуву, їх виконання і застосування. Передача керування в мікропроцесорі. 

Ланцюжки даних. Керування мікропроцесором, команди керування. 

 

Тема 8. Мікропроцесори, мікроконтролери та їх застосування  

Загальні відомості про мікропроцесори. Структурна будова мікропроцесора, 

принцип роботи та маркування. Принцип роботи  мікропроцесорної системи та 

блоки, які входять до неї. Принцип роботи мікроконтролерів, їх відмінності від 

мікропроцесорів. Застосування  мікроконтролерів в РЕА. 

Лабораторно-практична робота 

1. Вивчення мікропроцесорів та мікроконтролерів. Робота з довідковою 

літературою. 



 

 

Тема 9.Цифрова техніка в радіо- та аудіоапаратурі  

Застосування цифрових мікросхем в схемах управління та настроювання 

радіоприймачів. Синтезатори частот гетеродинів радіоприймачів. Цифрові 

мікросхеми в схемах обробки сигналів програвачів компакт-дисків. EFM-

модуляція та процесори обробки цифрових потоків аудіосигналів. Процесори 

обробки сигналів управління роботою всіма системами програвача компакт-

дисків. 

 

Лабораторно-практична робота 

1. Вивчення цифрової елементної бази радіо- та аудіоапаратури. Робота з 

довідковою літературою. 

 

Тема 10. Цифрова техніка в телевізійній апаратурі  

Принципи цифрової обробки телевізійного сигналу. ЦАП і АЦП в різних 

вузлах телеприймача. Цифрова обробка сигналів колірності. Цифрові системи 

шумозниження. Цифрове управління електронними регуляторами рівня сигналів в 

телеприймачі. 

 

Лабораторно-практична робота 

1. Вивчення цифрової елементної бази радіотелевізійної апаратури. Робота з 

довідковою літературою. 

 

Тема 11. Мікропроцесорні системи управління телевізійних приймачів  

Принципи побудови мікропроцесорних систем управління телевізійних 

приймачів. Структура і склад систем управління. Розгляд пристроїв управління 

телевізорів, в тому числі зарубіжного виробництва. Особливості схем та обробка 

сигналів у мікропроцесорних системах управління. Шини передачі даних. 

Мультишинні пристрої управління. Мікроконтролери. Елементна база пристроїв 

управління.  

Пристрої дистанційного управління мікропроцесорних систем управління 

телевізора: принципи передачі сигналів ДУ, кодування сигналів, типи мікросхем, 

пультів і фотоприймачів. Особливості експлуатації мікропроцесорних систем 

управління телевізором, перспективи їх розвитку. 

 

Лабораторно-практична робота 

1. Дослідження мікропроцесорних систем управління телеприймачем. Робота з 

довідковою літературою  

 

Тема 12. Пристрої пам’яті мікропроцесорних систем управління  

Призначення, робота і використання пристроїв пам’яті мікропроцесорних 

систем управління телевізійного приймача. Сучасна елементна база (мікросхеми 

пам’яті), її застосування. Експлуатація та перспективи розвитку мікросхем 

пам’яті.  



 

Типова навчальна програма  
з предмета “Охорона праці ” 

 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Всього 

З них на 

лабораторно-

практичні 

роботи 

1. Правові та організаційні основи охорони праці 2  

2. Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості 

про потенціал небезпек. Психологія безпеки 

праці. Організація роботи з охорони праці 

5  

3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека 

виробництва і вибухозахист 

2  

4. Основи електробезпеки 2  

5. Основи гігієни праці, виробничої санітарії. 

Медичні огляди 

2  

6. Надання першої допомоги потерпілим при 

нещасних випадках 

2  

 Всього годин: 15  

 

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці 

Зміст поняття «охорона праці», соціально-економічне значення охорони 

праці. Мета і завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст і порядок його 

вивчення. Додаткові вимоги щодо вивчення предмета при підготовці робітників 

для виконання робіт з підвищеною небезпекою. 

 Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України, Закон 

України «Про охорону праці», Кодекс законів про працю України, Закон України 

«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного 

випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності»,Основи законодавства України про охорону здоров’я, Закон 

України «Про пожежну безпеку», Закон України  «Про використання ядерної 

енергії та радіаційну безпеку», Закон України «Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення», Закон України «Про колективні договори 

і угоди». 

Основні нормативно – правові акти з охорони праці. Право громадян на 

охорону праці при укладанні трудового договору. Правила внутрішнього 

трудового розпорядку. Тривалість робочого дня працівників. Колективний 

договір, його укладання і виконання. Права працівників на охорону праці під час 

роботи на підприємстві, на пільги і компенсації  за важкі та шкідливі умови праці. 

Охорона праці жінок і неповнолітніх. Відповідальність за порушення 

законодавства про працю, охорону праці, нормативно – правових актів з охорони 

праці. 



 

Державне управління охороною праці. Соціальна політика щодо атестації 

робочих місць за умовами праці на відповідність вимогам нормативно – правових 

актів з охорони праці. 

Державний нагляд за охороною праці. Органи державного нагляду за 

охороною праці. Громадський контроль за додержанням законодавства про 

охорону праці, повноваження і права профспілок та уповноважених найманими 

працівниками осіб з питань охорони праці. 

Навчання з питань охорони праці. Типове положення про порядок навчання і 

перевірку  знань з питань охорони праці, яке встановлює порядок і види 

інструктажів з охорони праці, форми перевірки знань працівників і посадових 

осіб. 

Основні завдання системи стандартів безпеки праці: зниження і усунення 

небезпечних та шкідливих виробничих факторів, створення ефективних засобів 

захисту працівників. Порядок забезпечення працівників засобами індивідуального 

та колективного захисту. 

Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні випадки, 

пов’язані з працею на виробництві і побутові. Безпека праці і здоровий спосіб 

життя. Алкоголізм і безпека праці. Професійні захворювання і професійні 

отруєння. Основні причини травматизму і професійних захворювань на 

виробництві. Основні заходи запобігання травматизму та захворювання на 

виробництві: організаційні, технічні, санітарно – виробничі,  методико – 

профілактичні. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних 

захворювань. Соціальна і медична реабілітація працівників. Розслідування та 

облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних 

отруєнь.  

 

Тема 2. Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про потенціал 

небезпек. 

Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці 

Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для 

проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з 

охорони праці. 

Загальні відомості про потенціал небезпек. Основні небезпеки під час 

проведення робіт при експлуатації обладнання та устаткування, які 

використовуються при виконанні робіт радіомеханіком з обслуговування та 

ремонту РТА.  

Роботи з підвищеною небезпекою при виконанні ремонту та обслуговуванні 

РТА. Створення безпечних умов праці при виконанні ремонту та обслуговуванні 

РТА. Зони небезпеки та їх огородження. Світлова і звукова сигналізація. 

Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування. Знаки безпеки.  

Засоби колективного та індивідуального захисту від небезпечних і шкідливих 

виробничих факторів: спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального 

захисту при проведенні різних видів робіт на свердлильному, токарному та 

точильному верстатах. Безпека праці при роботі з електроінструментом. Захист 

від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих метеорологічних умов. 



 

 Мікроклімат виробничих приміщень. Прилади контролю безпечних умов 

праці на робочому місці радіомеханіка з обслуговування та ремонту РТА, порядок 

їх використання.  

Правила догляду за устаткуванням й інструментами, їх безпечна 

експлуатація. 

Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій. План 

ліквідації аварії. План евакуації з приміщень у випадку аварій. 

Ураження електричним струмом, наявність небезпечних для життя постійних 

та змінних напруг. Рівень безпеки праці радіомеханіка з обслуговування та 

ремонту РТА, його залежність від апаратури, яка ремонтується, види робіт, 

обладнання робочого місця, приміщень, в яких виконується робота.  

Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу (безумовні та умовні 

рефлекси, їх вплив на безпеку праці). 

Психологія безпеки праці. Пристосування людини до навколишніх умов в 

процесі праці (почуття, стримання, увага, пам'ять, уява, емоції) та їх вплив на 

безпеку праці. Психофізичні фактори умов праці (промислова естетика, ритм і 

темп роботи, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їх 

вплив на безпеку праці. 

Особливості безпеки праці радіомеханіка з обслуговування та ремонту РТА. 

Можливі наслідки недотримання правил безпеки праці при виконанні робіт. 

 

Тема 3. Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і 

вибухозахист 

Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил використання 

відкритого вогню і електричної енергії, використання непідготовленої техніки в 

пожежонебезпечних місцях: порушення правил використання опалювальних 

систем, електронагрівальних приладів, відсутність захисту від блискавки, дитячі 

пустощі. Пожежонебезпечні властивості речовин. 

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація. 

Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах, 

запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті й горючі рідини. 

Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції. 

Поняття вогнестійкості. 

Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота, пісок, 

покривала, їх вогнегасильні властивості. Пожежна техніка для захисту об’єктів: 

пожежні машини, автомобілі та мотопомпи, установки для пожежогасіння, 

вогнегасники, ручний пожежний інструмент, їх призначення, будова, 

використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі. 

Організація пожежної охорони в галузі. 

Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз характерних значних 

промислових аварій, пов’язаних з викидами, вибухами та пожежами хімічних 

речовин. Загальні закономірності залежності масштабів руйнувань і тяжкості 

наслідків аварій від кількості, фізико – хімічних властивостей і параметрів 

пальних речовин, що використовуються у технологічній системі. 



 

Теоретичні основи механізму горіння та вибуху. Особливості горіння та 

вибуху в апаратурі, виробничому приміщенні, неорганізованих газових викидів в 

незамкнутому просторі. Механізм горіння аерозолів. 

Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища. 

Основні характеристики вибухонебезпеки; показники рівня руйнування 

промислових аварій. 

Вимоги щодо професійного відбору та навчання персоналу для виробництв 

підвищеної вибухонебезпеки. 

Загальні відомості про великі виробничі аварії, їх типи, причини та наслідки. 

Вплив техногенних чинників на екологічну безпеку та безпеку життя і здоров’я 

людей. Приклади великих техногенних аварій і катастроф та їх наслідки. 

 

Тема 4. Основи електробезпеки 

Електрика промислова, статична і атмосферна. 

Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на 

організм людини. Фактори, які впливають на ступінь ураження людини 

електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість дії, фізичний 

стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії 

електричного струму. 

Загальні відомості про 4-провідну електричну мережу живлення. Фазова  та 

лінійна напруга. Електричний потенціал Землі. Електрична напруга доторкання. 

Класифікація виробничих приміщень відносно безпеки ураження працюючих 

електричним струмом. 

Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. Колективні 

та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні надписи, 

плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Занулення та захисне заземлення, їх 

призначення. Робота з переносними електросвітильниками. 

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. 

Правила роботи на електронно – обчислювальних машинах і персональних 

комп’ютерах. 

Захист від статичної електрики. Захист будівель та споруд від блискавки. 

Правила поведінки під час грози.  

 

Тема 5. Основи гігієни праці. Медичні огляди 

Поняття про гігієну праці як систему організаційних, гігієнічних та 

санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація, 

іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на 

організм людини. Дії вірусів, інфекцій, що передаються через кров, біологічні 

рідини і спричиняють порушення нормальної життєдіяльності людини, 

викликають гострі та хронічні захворювання. 

Лікувально – профілактичне харчування. 

Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича гімнастика. 

Додержання норм піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми і 

жінками.  

Основні гігієнічні особливості праці за даною професією. 



 

Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих, 

навчальних та побутових приміщень. Правила експлуатації систем опалення та 

вентиляції. 

Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та 

аварійне. Правила експлуатації освітлення.  

Санітарно-побутове забезпечення працівників.                  

Щорічні медичні огляди працюючих неповнолітніх, осіб віком до 21року. 

 

Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках 

Основи анатомії людини. 

Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги. 

Основні принципи надання першої допомоги: правильність, доцільність дії, 

швидкість, рішучість, спокій. Запобіжні заходи щодо інфікування СНІДом під час 

надання першої допомоги при пораненнях, припиненні кровотечі з ран, носа, вуха 

тощо. 

Засоби надання першої допомоги. Медична аптечка, її склад, призначення, 

правила користування. 

Способи реанімації. Штучне дихання способом «з рота в рот» чи «з носа в 

ніс». Положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу.  Непрямий масаж 

серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та штучного дихання. 

Види електротравм. Правила надання першої допомоги при ураженні  

електричним  струмом. 

Перша допомога при ударах, вивихах, переломах, розтягненні зв'язок. 

Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу тощо. Перша 

допомога при пораненнях. Правила накладання пов’язок, їх типи. 

Надання першої допомоги при знепритомненні (втраті свідомості), шоці, 

тепловому та сонячному ударі, обмороженні. 

Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних і термічних опіках, 

опіку очей. 

Перша допомога при запорошуванні очей. Способи промивання очей. 

Ознаки отруєння і перша допомога потерпілому. Способи надання допомоги 

при отруєнні чадним газом, алкоголем, нікотином. 

Транспортування потерпілого. Підготовка потерпілого до транспортування. 

Вимоги до транспортних засобів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Типова навчальна програма 
з виробничого навчання  

 

Професія:  7243 Радіомеханік з 

обслуговування та ремонту 

радіотелевізійної апаратури 

Кваліфікація:    6-й розряд 

 

№  

з/п 
Тема 

Кількість 

годин 

І. Виробниче навчання 

1. Вступне заняття 6 

2. Ремонт та  регулювання телеприймачів всіх класів і поколінь 42 

3. Ремонт та регулювання радіоприймачів і магнітол вищих 

класів 
42 

4. Ремонт та регулювання аудіомагнітофонів всіх класів 36 

5. Ремонт та регулювання відеомагнітофонів і програвачів 

відеодисків 
42 

6. Ремонт та регулювання тюнерів і антено-фідерних систем 

(АФС) супутникового телебачення 
36 

 Всього годин: 204 

ІІ. Виробнича практика 

1. Ознайомлення з підприємством. Інструктаж з безпеки праці. 7 

2. Самостійне виконання робіт радіомеханіка з обслуговування 

та ремонту радіотелевізійної апаратури 6-го розряду 

Кваліфікаційна пробна робота 

153 

 Всього годин: 160 

 Разом: 364 

 

І. Виробниче навчання 

Тема 1. Вступне заняття 

Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою професії “Радіомеханік з 

обслуговування і ремонту радіотелевізійної апаратури” (6-й розряд). 

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, безпека праці. 

 

Тема 2. Ремонт та  регулювання телеприймачів всіх класів і поколінь 

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, безпека праці. 

 

Вправи: 

вивчення методики ремонту  та регулювання телеприймачів всіх класів і 

поколінь; виявлення несправностей та їх усунення; регулювання та настроювання 

телеприймачів всіх класів і поколінь. 

Перевірка якості і здача виконаних робіт. 

 

 



 

Тема 3. Ремонт та регулювання радіоприймачів і магнітол вищих класів 

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, безпека праці. 

 

Вправи: 

вивчення методики ремонту та регулювань радіоприймачів і магнітол 

вищих класів; виявлення несправностей та їх усунення; регулювання та 

настроювання радіоприймачів і магнітол вищих класів. 

Перевірка якості і здача виконаних робіт. 

 

Тема 4. Ремонт та регулювання аудіомагнітофонів всіх класів 

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, безпека праці. 

 

Вправи: 

вивчення методики ремонту та регулювань аудіомагнітофонів всіх класів; 

виявлення типових несправностей та їх усунення;  регулювання та настроювання 

аудіомагнітофонів всіх класів. 

Перевірка якості і здача виконаних робіт. 

 

Тема 5. Ремонт та регулювання відеомагнітофонів і програвачів відеодисків 

 Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, безпека праці. 

 

Вправи: 

вивчення методики ремонту та регулювань відеомагнітофонів і програвачів 

відеодисків; виявлення несправностей та їх усунення;    регулювання та 

настроювання відеомагнітофонів і програвачів відеодисків. 

Перевірка якості і здача виконаних робіт. 

 

Тема 6. Ремонт та регулювання тюнерів та антено-фідерних систем (АФС) 

супутникового телебачення 

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, безпека праці. 

 

Вправи: 

вивчення методики ремонту та регулювань тюнерів і антено-фідерних 

систем (АФС) супутникового телебачення; виявлення типові несправностей та їх 

усунення;  регулювання і настроювання тюнерів; ремонт АФС супутникового 

телебачення. 

Перевірка якості і здача виконаних робіт. 

 

Виробнича практика 

Тема 1. Ознайомлення з підприємством.  Інструктаж з безпеки праці 

Ознайомлення з роботою підприємства, плануванням праці, контролем 

якості продукції. Ознайомлення з організацією робочих місць, передовим 

виробничим досвідом.  Інструктаж з техніки безпеки. 

 

 



 

Тема 2. Самостійне виконання робіт радіомеханіка з обслуговування та 

ремонту радіотелевізійної апаратури 6-го розряду 

Самостійне виконання робіт радіомеханіка з обслуговування та ремонту 

радіотелевізійної апаратури 6-го розряду.  

Організація робочого місця радіомеханіка з обслуговування і ремонту РТА. 

Дотримання правил техніки безпеки під час виконання робіт, технологій, 

передбачених кваліфікаційними вимогами та навчальними програмами. 

Примітка: Детальна програма виробничої практики розробляється кожним 

навчальним закладом окремо з врахуванням сучасних технологій, 

новітніх устаткувань та матеріалів, умов виробництва, за 

погодженням з підприємствами - замовниками кадрів та 

затверджується в установленому порядку. 

 

Кваліфікаційна  пробна робота 
Приклади робіт 

1. Відремонтувати радіоприймач вищого класу – не працює декодер 

стереосигналів. 

2. Відремонтувати телевізор шостого покоління – не виконуються команди 

з ПДУ; з передньої панелі телевізора команди  виконуються. 

3. Відремонтувати телевізор шостого покоління – відсутнє “захоплення” 

при настроюванні на станцію. 

4. Відремонтувати електропрогравач вищого класу – відсутня стабілізація 

обертів диска в процесі програвання. 

5. Відремонтувати магнітофонну панель типового музичного центру – 

відсутній запис та не стирається стара фонограма. 

6. Відремонтувати типовий музичний центр – відсутній звук під час 

програвання компакт-диска. 

7. Відремонтуватти тюнер супутникового телебачення – відсутнє 

настроювання на канали. 

8. Відремонтувати телевізор шостого покоління – не записуються в пам’ять 

дані настроювання на канали. 

9. Відремонтувати телевізор шостого покоління – відсутнє зображення і 

звуковий супровід. 

10.  Відремонтувати типовий відеомагнітофон – відсутній запис  сигналу з 

антенного входу. 

11.  Відремонтувати телевізор зарубіжного виробництва – не працює схема 

стабілізації розміру зображення. 

12.  Відремонтувати підсилювач потужності звукової частоти вищої групи 

складності – не спрацьовує схема автоматичного від’єднання від мережі при 

відсутності сигналу на вході. 

13.  Відремонтувати програвач компакт-дисків зарубіжного виробництва – 

не зчитується інформація з окремих компакт-дисків. 

14. Відремонтувати АФС супутникового телебачення – не працює пристрій 

поляризації антени. 

15. Відремонтувати телевізор зарубіжного виробництва – зображення 

зашумлене “снігом”, звуковий супровід також з шумовими завадами. 



 

Критерії кваліфікаційної атестації випускників 
 

Професія  – 7243 Радіомеханік з 

обслуговування та ремонту 

радіотелевізійної апаратури  

Кваліфікація  – 6-й розряд 

 

ЗНАЄ, РОЗУМІЄ: 

1. принципові монтажні схеми всіх типів телевізорів, в тому числі – цифрових, 

радіоприймачів, цифрових відеокамер та іншої радіоапаратури; 

2. методи і способи проведення складних ремонтів телевізорів вітчизняного та 

імпортного виробництва, радіоприймачів та іншої радіоапаратури всіх класів, 

методи і способи заміни деталей нетиповими; 

3. правила користування контрольно-вимірювальною апаратурою, що 

застосовується під час ремонту, регулювання та настройки радіотехнічних 

пристроїв згідно ТУ. 

4. основи ведення підприємницької діяльності 

 

ВМІЄ: 

1. організовувати робоче місце; 

2. виявляти причини несправностей та виконувати роботи щодо усунення 

неперіодичних несправностей та настроювання телевізорів усіх класів 

вітчизняного та імпортного виробництва; 

3. виявляти причини несправностей і виконувати роботи з ремонту та 

настроювання кольорових телевізорів, конвертерів дециметрового діапазону, 

музичних центрів, відеомагнітофонів, цифрових відеокамер, радіотелефонів та 

DVD, сучасних музичних центрів, транзисторних радіоприймачів І і вищого 

класів, стереофонічних, автомобільних приймачів усіх типів, магнітофонів 

транзисторних ІІ та І класів;  

4. виконувати роботу з модернізації вузлів та блоків радіотелевізійної апаратури; 

5. здійснити заходи з державної реєстрації суб’єкта малого підприємництва, 

знати основи формування бізнес-плану . 



 

Перелік основних обов’язкових засобів навчання 
 

№ 

з/п 
Найменування 

Кількість на навчальну групу з 15 

осіб 

Примітка Для 

індивідуального 

користування 

Для групового 

користування 

1.  Технологічні телеприймачі 

п’ятого – шостого поколінь 

 
2 

 

2.  Технологічний відеомагнітофон  1  

3.  Технологічний програвач 

відеодисків 

 1  

4.  Навчальні телевізійні приймачі 

- кольорові п’ятого – шостого 

поколінь 

- кольорові  зарубіжного 

виробництва 

- кольорові з цифровою 

обробкою сигналу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

5.  Радіоприймачі стереофонічні 

навчальні вищих груп 

складності 

 

3 

 

6.  Магнітоли стереофонічні 

навчальні вищих груп 

складності 

 

3 

 

7.  Аудіомагнітофони 

стереофонічні навчальні вищих 

груп складності 

 

3 

 

8.  Тюнери супутникового 

телебачення навчальні різні 

 
3 

 

9.  Програвачі компакт-дисків та 

відеодисків навчальні різні 

 
3 

 

10.  Відеомагнтофони навчальні 

різні 

 3  

11.  Навчальний тюнер 

супутникового телебачення  

 
1 

 

12.  Ампервольтометр стрілочний 

Ц4353 або подібний 

 
1 

 

13.  Мультиметр М830 або 

подібний 

 
1 
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