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ВСТУП 

 

Дана програма розроблена для проведення комплексного фахового 

випробування для вступу на освітній рівень «магістр» 

професійного/наукового спрямування за спеціальністю 152 – Метрологія та 

інформаційно-вимірювальна техніка та освітньою програмою «Метрологія та 

вимірювальна техніка». 

Мета програми – систематизація основних питань з фахових та 

професійно-орієнтованих дисциплін базової підготовки бакалаврів, знання 

яких є необхідним для виконання завдань комплексного вступного фахового 

випробування. 

До складу Програми ввійшли питання з таких дисциплін: 

 Вимірювальні прилади-2. Цифрові вимірювальні прилади. 

 Вимірювальні системи. 

 Метрологія та вимірювання. 

Програма містить три розділи, у кожному розділі наведено перелік 

питань з відповідної дисципліни. 

Комплексне фахове випробування проводиться з метою визначення 

умінь абітурієнтів застосовувати теоретичні знання для аналізу та 

розв’язання практичних завдань, а також для формування фахового 

конкурсного балу. 

Екзаменаційний білет складається з трьох завдань з наведеного вище 

переліку дисциплін: двох теоретичних та одного практичного. Проведення 

вступного випробування триває не більше 2 астрономічних годин (120 

хвилин) без перерви. 
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ОСНОВНИЙ ВИКЛАД 

 

I. Питання з дисципліни «Вимірювальні прилади-2. Цифрові 

вимірювальні прилади» 

1. Розглянути схему, принцип дії, особливості побудови та похибки 

аналого-цифрового перетворювача зіставлення паралельного 

принципу дії. 

2. Провести аналіз структурних схем, рівнянь перетворення та похибок 

аналого-цифрових перетворювачів зіставлення послідовного 

принципу дії. 

3. Провести аналіз структурних схем, рівнянь перетворення та похибок 

аналого-цифрових перетворювачів врівноваження. 

4. Проаналізувати способи відпрацьовування компенсуючої величини та 

часу перетворення в аналого-цифрових перетворювачах 

розгортуючого врівноваження. 

5. Проаналізувати динамічні похибки аналого-цифрових 

перетворювачів розгортуючого і слідкуючого врівноваження. 

6. Провести аналіз схем, рівнянь перетворення та похибок 

перетворювачів код-опір і код-провідність. 

7. Провести аналіз схем, рівнянь перетворення та похибок 

перетворювачів коду в інтервал часу, частоту та фазовий зсув. 

8. Провести аналіз схем, рівнянь перетворення та похибок 

перетворювачів код-напруга з ваговими резисторами та з ваговими 

генераторами струму. 

9. Провести аналіз схем, рівнянь перетворення та похибок 

перетворювачів код-напруга на сітках R-2R з джерелом зразкової 

напруги та з генераторами струму. 

10. Провести аналіз схем, рівнянь перетворення та похибок 

перетворювачів код-напруга час-імпульсного та само балансуючого 

типу. 

11. Провести аналіз схем, рівнянь перетворення та похибок 

перетворювачів різниці фаз в інтервал часу. 

12. Провести аналіз схем, рівнянь перетворення та похибок 

перетворювачів ємності, опору та індуктивності в інтервал часу та в 

період коливання. 

13. Розглянути схеми, принцип дії, особливості побудови та похибки 

перетворювачів миттєвих значень напруги в інтервал часу. 

14. Розглянути схему, принцип дії, особливості побудови та похибки 

перетворювачів напруги в частоту з імпульсним зворотнім зв’язком. 

15. Провести аналіз схем, рівнянь перетворення та похибок 

перетворювачів напруги в частоту з розширеним діапазоном частот та 

з переключенням напрямку інтегрування. 

16. Розглянути схему, принцип дії, рівняння перетворення, похибки та 

шляхи розширення діапазону вимірювання цифрових частотомірів 

зіставлення. 



 4 

17. Розглянути схему, принцип дії, рівняння перетворення та похибки 

цифрових вимірювачів інтервалів часу в області середніх значень 

часу. 

18. Провести аналіз принципу дії, рівнянь перетворення та похибок 

цифрових вимірювачів коротких інтервалів часу з перетворенням 

інтервалів часу в постійну напругу, з множенням інтервалу часу, 

ноніусного типу. 

19. Провести аналіз принципу дії та похибок цифрового статистичного 

вимірювача коротких інтервалів часу. 

20. Розглянути принцип дії, рівняння перетворення, похибки та шляхи 

усунення залежності показань від частоти сигналу цифрових 

фазометрів зіставлення миттєвих значень різниці фаз. 

21. Провести аналіз структурних схем, рівнянь перетворення та похибок 

цифрових фазометрів зіставлення середніх значень різниці фаз. 

22. Провести аналіз принципу дії та динамічних похибок слідкуючого 

перетворювача напруга-код. 

23. Розглянути принцип дії, рівняння перетворення, похибки та шляхи 

зменшення часу вимірювання цифрового вольтметру двотактного 

інтегрування. 

24. Розглянути схему, принцип дії, особливості побудови та похибки 

аналого-цифрового перетворювача на основі сигма-дельта модуляції. 

25. Проаналізувати основні алгоритми числових вимірювальних 

перетворень, спадкову та машинну похибки в цифрових 

вимірювальних приладах із числовими вимірювальними 

перетворювачами. 

 

II. Питання з дисципліни «Вимірювальні системи» 

1. Сформулювати концепцію та визначення вимірювальної 

інформаційної системи. Поясніть реалізацію основних положень 

концепції в розвитку вимірювальних інформаційних систем в 

аспектах: принцип побудови; технологічна база; математичний 

апарат; форма подання інформації користувачу. В яких галузях 

використовуються вимірювальні інформаційні системи? Наведіть 

приклади їх застосування. 

2. Розглянути узагальнену архітектуру вимірювальної інформаційної 

системи та її функції з позиції користувача. Навести принципи, яких 

слід дотримуватись при побудові вимірювальних інформаційних 

систем. 

3. Розглянути модель функціонування вимірювальної інформаційної 

системи та забезпечення ресурсами для підтримання її 

функціонування. 

4. Визначити основні класифікаційні ознаки при класифікації 

вимірювальних інформаційних систем. Розглянути класифікацію 

вимірювальних інформаційних систем відповідно до визначених 

класифікаційних ознак. 
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5. Розглянути класифікацію вимірювальних інформаційних систем за 

принципами побудови. Подати їх основні структури та особливі 

властивості. 

6. Пояснити роль комп’ютерів в архітектурі вимірювальних 

інформаційних систем. Навести основні структури вимірювальних 

інформаційних систем з комп’ютерним ядром та їх особливі 

властивості. Пояснити яким чином об’єднуються локальні 

вимірювальні станції. 

7. Пояснити, в чому полягає складність використання показників якості 

при аналізі адекватності системи до задачі, яку вона розв’язує. 

Пояснити поняття «ефективність» вимірювальної інформаційної 

системи, привести форми її подання. Подати основні типи задач, які 

розв’язуються на основі вибору функцій ефективності. 

8. Розглянути, в методологічному аспекті, принципи системного 

підходу до проектування вимірювальної інформаційної системи. 

Навести послідовність виконання основних операцій системного 

проектування. 

9. Пояснити обґрунтування вимог до вимірювальної інформаційної 

системи. 

10. Розглянути задачі системного проектування вимірювальних 

інформаційних систем. Пояснити зміст задач аналізу та синтезу в 

проектуванні системи. 

11. Розглянути систему обробки вимірювальної інформації як об’єкт 

проектування. Привести приблизну послідовність етапів процесу 

проектування алгоритмів та комп’ютерних засобів цифрової обробки 

вимірювальної інформації. 

12. Пояснити роль моделювання в процесі створення вимірювальної 

інформаційної системи. Розглянути блочний метод побудови та 

використання моделі на комп’ютері. 

13. Розглянути основні метрологічні характеристики та способи атестації 

вимірювальних інформаційних систем. 

14. Провести аналіз метрологічної моделі вимірювального каналу 

вимірювальної інформаційної системи. 

15. Розглянути етапи обробки вимірювальної інформації в 

вимірювальних інформаційних системах. Визначити задачі, які 

вирішуються на кожному з етапів та особливості реалізації 

алгоритмів вирішення цих задач. 

16. Розглянути процедури на етапі збору та попередньої обробки даних 

спостережень в вимірювальних інформаційних системах. 

17. Розглянути класифікації детермінованих та випадкових процесів. 

Пояснити, з якою метою використовуються статистичні 

характеристики процесів при реалізації алгоритмів обробки 

вимірювальної інформації. 

18. Розглянути методи, структури та провести аналіз похибок систем для 

визначення основних статистичних характеристик випадкових 
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процесів: перший момент; другий момент; функція та щільність 

розподілу. 

19. Розглянути основні властивості кореляційних функцій. Подати 

основні методи визначення кореляційних функцій. Розглянути метод 

множення для визначення кореляційної функції. Подати структуру та 

провести аналіз похибок корелометра реалізованого за методом 

множення. Навести приклади застосування кореляційних 

вимірювальних систем.   

20. Розглянути основні властивості спектральної щільності потужності 

стаціонарного випадкового процесу. Розглянути основні методи 

покладені в основу роботи спектральних вимірювальних систем. 

Навести приклади застосування спектральних вимірювальних систем. 

21. Провести аналіз видів завад, які впливають на вимірювальні ланцюги 

вимірювальних систем з рознесенням вимірювальних каналів у 

просторі. Навести основні способи боротьби з завадами. 

22. Розглянути організацію багатоканальної передачі вимірювальної 

інформації по каналу зв’язку з частотним розділенням каналів. 

Виконати аналіз похибок, які виникають в вимірювальних системах з 

частотним розділенням каналів. 

23. Розглянути організацію багатоканальної передачі вимірювальної 

інформації по каналу зв’язку з часовим розділенням каналів. 

Привести способи розділення каналів, виконати аналіз похибок, які 

виникають в вимірювальних системах з часовим розділенням каналів. 

24. Дати визначення понять «інтерфейс», «стик», «протокол», як засобів 

уніфікації зв’язків при проектуванні та реалізації вимірювальних 

інформаційних систем. Розглянути питання забезпечення сумісності 

інтерфейсів. Подати принципи організації інтерфейсів. Розглянути 

класифікацію та основні структури інтерфейсів. Навести приклади 

стандартних інтерфейсів та магістралей вимірювальних 

інформаційних систем. 

25. Дати визначення та склад вимірювального комутатора. Навести 

класифікацію, основні характеристики та типи комутуючих елементів 

вимірювальних комутаторів. Провести аналіз роботи та аналіз 

похибок вимірювального комутатора в статичному та динамічному 

режимах. 

 

III. Питання з дисципліни «Метрологія та вимірювання» 

1. Характеристики випадкових похибок. 

2. Класи точності засобів вимірювань. 

3. Опрацювання результатів прямих і опосередкованих вимірювань. 

 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Використання допоміжного матеріалу. 

Під час проведення вступного випробування абітурієнту забороняється 

використовувати сторонні джерела інформації – допоміжні матеріали, 
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мобільні пристрої, довідники та технічні засоби, за виключенням 

калькулятора, але не з мобільного телефону. 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

1. Оцінювання здійснюється за результатами відповідей на три 

екзаменаційні завдання з наведеного вище переліку дисциплін. 

2. Відповідь на кожне завдання білету оцінюється за 100-бальною 

шкалою: 

 

 

Бали 

Ri 
Критерії оцінювання відповіді на кожне завдання білету 

95…100 

 

Абітурієнт володіє глибокими і міцними знаннями в обсязі 

програми навчальної дисципліни, усвідомлено 

використовує їх для прийняття правильних та 

обгрунтованих технічних рішень в нестандартних 

ситуаціях. 

Абітурієнт продемонстрував уміння та навички достатні 

для одержання відмінного безпомилкового розв’язку 

завдання в повному обсязі та отримав правильну відповідь. 

85…94 

Абітурієнт володіє узагальненими знаннями в обсязі 

програми навчальної дисципліни, аргументовано  

використовує їх для прийняття правильних  рішень в 

нестандартних ситуаціях. 

Абітурієнт продемонстрував уміння та навички достатні 

для правильного розв’язку та отримання правильної 

відповіді. 

75…84 

Абітурієнт самостійно і логічно відтворює  матеріал, в 

обсязі програми навчальної дисципліни, аргументовано  

використовує їх для прийняття правильних  рішень в 

нестандартних ситуаціях. 

Абітурієнт продемонстрував уміння та навички  для 

правильного розв’язку завдання та отримання відповіді. з 

несуттєвими помилками або нераціональним способом  

розв’язку, чи при розв’язанні допущені помилки в 

математичних обчисленнях.  

65…74 

Абітурієнт  виявляє знання і розуміння основних 

теоретичних положень в обсязі програми навчальної 

дисципліни, обгрунтовано використовує їх для прийняття 

правильних  рішень в стандартних ситуаціях, але має 

труднощі у використанні умінь у нестандартних умовах. 

Абітурієнт при розв’язку завдання  та одержані відповіді 

допускає суттєві помилки.  

60…64 Абітурієнт володіє базовими знаннями в обсязі програми 
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навчальної дисципліни, що дозволяє використовувати їх 

для прийняття обгрунтованих рішень тільки в стандартних 

ситуаціях. 

Завдання виконано задовільно - частково  наведені лише 

декілька кроків, окремі формули, в відповіді допущені 

суттєві помилки. 

0 

Абітурієнт не проявив базові знання в обсязі програми 

навчальної дисципліни, або володіє матеріалом на 

початковому рівні, значну частину матеріалу відтворює на 

репродуктивному рівні. Відповідь або відсутня, або не 

правильна, не відповідає змісту питання, або отримана за 

допомогою сторонніх джерел інформації. 

 

3. Сумарна оцінка відповіді на екзаменаційний білет оцінюється за 100- 

бальною шкалою, як середнє арифметичне значення балів оцінок з кожного 

питання     

1 2 3
0

3

R R R
R

 


 , округлене до найближчого цілого. 

4. Максимальна кількість балів, які можна отримати за відповідь на 

екзаменаційний білет – 100 балів. 

5. Перерахунок балів сумарної оцінки в підсумок додаткового 

вступного випробування абітурієнта, згідно критеріїв ECTS, визначається за 

наступною шкалою: 

 

Сума набраних балів 

R0 
Оцінка 

95…100 A 

85…94 B 

75…84 C 

65…74 D 

60…64 E 

менше 60 Fх 
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6. Перерахунок балів фахового вступного випробування абітурієнта в 200-

бальну шкалу для формування конкурсного балу проходить за наступною 

таблицею: 

 

 
 

ПРИКЛАД ТИПОВОГО ЗАВДАННЯ 

 

1. Розглянути схему, принцип дії, особливості побудови та похибки 

аналого-цифрового перетворювача зіставлення паралельного принципу дії. 

2. Розглянути основні метрологічні характеристики та способи 

атестації вимірювальних інформаційних систем. 

3. При виконанні прямого одноразового вимірювання обчислено 

відносну похибку від взаємодії засобу вимірювання з об’єктом вимірювання 

δ В = -2%. Результат вимірювання x=10,0 A. Знайти виправлений результат 

вимірювання (з введенням поправки). 
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