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1. МЕТА ТА ЗАДАЧІ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

1.1. Метою фахового вступного випробування є з’ясування рівня 

знань та вмінь, необхідних абітурієнтам для опанування освітньо-наукової 

програми «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» для здобуття 

ступеня магістра зі спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка». 

1.2. Основними задачами фахового вступного випробування є оцінка 

теоретичної підготовки абітурієнта з професійно-орієнтованих дисциплін 

фундаментального циклу та фахової підготовки; виявлення рівня та глибини 

практичних вмінь та навичок. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-наукової програми абітурієнти повинні: 

знати:  

 основні положення теоретичної та прикладної метрології; 

  основи теорії похибок і обробки результатів вимірювання; 

  принципи функціонування засобів вимірювальної техніки та їх 

метрологічні  характеристики; 

  основи метрологічного забезпечення засобів вимірювальної 

техніки. 

вміти: 

 орієнтуватися в теоретичних основах винесених на фахове 

випробування  дисциплін; 

  правильно співвідносити зміст конкретних завдань та ситуаційних 

вправ із  загальними поняттями в метрології та вимірювальній 

техніці. 

 

 

 

 



2.  ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ФАХОВОГО ВСТУПНОГО 

ВИПРОБУВАННЯ 

2.1. Вимірювальні перетворювачі 

 

 Предмет та основні задачі дисципліни. Класифікація засобів 

вимірювання. Державна система приладів. Місце первинних перетворювачів 

в сучасній вимірювальній техніці. Основні поняття та визначення. Статичні 

характеристики вимірювальних пристроїв. Класифікація засобів 

вимірювання. 

 Методи вимірювань. Похибки вимірювань. 

 Вимірювальна система та її функціональні складові. Методи 

підвищення точності вимірів – класичні та структурні. Системи передачі 

інформації ДСП. 

 Електричні системи передачі вимірювальної інформації. Стандартні 

інтерфейси. Передача сигналів по оптичному кабелю. 

 Вимірювально-перетворювальні елементи. Потенціометричні та 

тензометричні перетворювачі. Будова, принципи роботи, рівняння статичної 

та динамічної характеристик. Ємнісні перетворювачі. П’єзоелектричні 

перетворювачі. Будова, принципи роботи, рівняння статичної та динамічної 

характеристик. 

 Електричні вимірювальні перетворювачі. Класифікація та принципи 

роботи електричних вимірювальних перетворювачів. Магнітоелектричні, 

електромагнітні та електромеханічні вимірювальні перетворювачі. 

 Пристрої для вимірювання теплових величин. Термоелектричні 

вимірювальні пристрої (термоопори, термістори). Будова, принципи роботи. 

Іонізаційні вимірювання температур, парамагнітні та шумові термометри. 

Оптичні вимірювальні пристрої. Струнні перетворювачі. Фотоелектричні 

перетворювачі. Будова, принципи роботи. 

 Електромагнітні вимірювальні перетворювачі. Перетворювачі Холла 

та магнітоопори. Будова, принципи роботи, рівняння статичної та динамічної 



характеристик. Індуктивні та диференціально-трансформаторні 

перетворювачі. Будова, принципи роботи, рівняння статичної та динамічної 

характеристик. Сельсини. Будова, принципи роботи, рівняння статичної та 

динамічної характеристик. Диференційний та трансформаторний режими 

роботи. Схеми підвищення точності роботи. Обертові трансформатори. 

Будова, принципи роботи, рівняння статичної та динамічної характеристик. 

Магнітопружні вимірювальні перетворювачі. Індукційні вимірювальні 

перетворювачі. Будова, принципи роботи. 

 Пристрої для вимірювання кутової швидкості та прискорень. Будова, 

принципи роботи, рівняння статичної та динамічної характеристик. 

Акселерометри. Їх призначення та класифікація. Пружинні акселерометри. 

Компенсаційні акселерометри. Будова, принципи роботи. 

 Вимірювальні перетворювачі тиску. Загальні поняття. Класифікація 

перетворювачів тиску. Деформаційні прилади для вимірювання тиску. 

Індуктивні вимірювальні перетворювачі тиску. Диференціально-

трансформаторні вимірювальні перетворювачі тиску. П'єзоелектричні 

вимірювальні перетворювачі тиску. Промислові перетворювачі тиску. 

Інтелектуальний перетворювачі тиску. 

 Вакуумні вимірювальні перетворювачі. 

 Пристрої для вимірювання витрат. Тахометричні вимірювальні 

пристрої (расходоміри). Ультразвукові расходоміри. Індукційні расходоміри. 

Теплові расходоміри. Оптичні расходоміри. Расходоміри з маркерними 

перетворювачами. Расходоміри змінного перепаду тиску. Расходоміри з 

перетворювачами швидкостного напору. Інерційні масові расходоміри. 

 Вимірювачі рівня. Візуальні засоби вимірювань рівня. Поплавкові 

засоби вимірювань рівня. Поплавкові рівнеміри широкого діапазону. 

Гідростатичні засоби вимірювань рівня. Ємнісні рівнеміри. 

Кондуктометричні сигналізатори рівня. Акустичні засоби вимірювань рівня. 

СВЧ рівнеміри. Магнітні зонди для вимірювання рівня. 

 Підсилювально-перетворювальні елементи. 



 Електромеханічні підсилювачі. Призначення. Загальні поняття. 

 Напівпровідникові підсилювачі. Електромагнітні нейтральні реле. 

Принцип дії. Основні параметри та типи електромагнітних реле. 

Електромагнітні реле постійного струму. Електромагнітні реле змінного 

струму. Електромагнітні поляризовані реле. Будова, принцип дії. Основні 

характеристики. Спеціальні види реле. Магнітоелектричні реле. 

Електродинамічні реле. Індукційні реле. Реле часу. Електротермічні реле. 

Будова, принцип дії. Основні характеристики. 

 Магнітні підсилювачі та модулятори. Магнітні підсилювачі без 

зворотного зв’язку. Магнітні підсилювачі з зворотнім зв’язком. Реверсивні 

магнітні підсилювачі. 

 

2.2. Метрологія та вимірювання 

 

 Основні поняття метрології та вимірювальної техніки. Метрологія, її 

розділи і функції. Фізичні величини і виміри. 

 Одиниці фізичних величин. Систематизація фізичних величин. 

Основне рівняння вимірювання. Види і методи вимірів. Планування і 

організація вимірювань. 

 Класифікація засобів вимірювальної техніки. Структура засобів 

вимірювань. Параметри засобів вимірювань. Державна система промислових 

приладів і засобів автоматизації. 

 Єдність вимірювань і метрологічне забезпечення. Нормування 

метрологічних характеристик. Основні метрологічні характеристики засобу 

вимірювання. 

 Еталони одиниць фізичних величин. Державний метрологічний 

нагляд. Система повірок засобів вимірювальної техніки. 

 



 Похибки вимірювання. Оцінювання похибок вимірювання. 

Характеристики якості вимірювання. Склад похибки вимірювання. 

Систематичні і випадкові похибки. 

 Основні характеристики сукупності випадкових похибок. Динамічні 

похибки. 

 Обробка даних при одноразових і багаторазових вимірюваннях. 

Основні етапи обробки результатів вимірювань. Обробка результатів прямих 

вимірювань. Спільне підсумовування систематичних і випадкових похибок. 

 Обробка результатів опосередкованих вимірювань. Обробка 

результатів спільних вимірювань. Вимірювання параметрів залежностей між 

фізичними величинами. Обробка результатів сукупних вимірювань. 

 Прямі багаторазові вимірювання: цензурування результатів 

вимірювань, перевірка гіпотези про нормальний розподіл результатів 

вимірювань, методика оцінювання результатів прямих багаторазових 

вимірювань без групування. 

 Методи підвищення точності вимірювань. Класифікація методів 

підвищення точності вимірювань. Класичні методи підвищення точності 

вимірювання. Структурні методи підвищення точності вимірювань. Методи 

корекції систематичних складових похибок – постійних та змінних. Метод 

статичної мінімізації. 

 Основні положення взаємозамінності, стандартизації та сертифікації. 

 Допуски та посадки гладких з`єднань. Принципи побудови систем 

допусків та посадок. Нанесення граничних відхилень розмірів. 

 Методи вибору посадок. Посадки із зазором, натягом, перехідні. 

Розрахунки посадок. Допуски та посадки типових з`єднань. Шпонкові 

з`єднання. Шліцові з`єднання. З`єднання з підшипниками кочення. 

 Аналогові вимірювальні прилади. Загальні відомості. Основні 

різновиди електромеханічних приладів, що показують. Прилади, що 

реєструють. Електронно-променеві осцилографи. 



 Цифрові вимірювальні прилади. Загальні відомості. Аналого-

цифрове перетворення. Основні метрологічні характеристики АЦП і 

цифрових приладів.  Класифікація аналого-цифрових перетворень. Цифро-

аналогові перетворювачі. Основні структурні схеми цифрових засобів 

вимірювальної техніки. Сучасний рівень метрологічних характеристик 

цифрових засобів вимірювань. 

 Мостові та компенсаційні методи вимірювання. Основні положення. 

Нерівновагові потенційні мостові схеми. Рівновагові мостові схеми. 

 Мостові схеми змінного струму. Загальні положення. Вимірювання 

параметрів котушок індуктивності. Вимірювання параметрів конденсаторів. 

 Вимірювання неелектричних величин. Загальні відомості. 

Особливості вимірювань. Основні різновиди перетворювачів неелектричних 

величин. Перетворювачі неелектричних величин з уніфікованим вихідним 

сигналом. 

 Первинні перетворювачі неелектричних величин: механічні, 

резистивні, ємнісні, електромагнітні, п`єзоелектричні. 

 Вимірювання температури. Загальні відомості. Температурні шкали. 

Класифікація засобів виміру температури. Термоелектричні перетворювачі, їх 

основне рівняння. Автоматична компенсація температури вільних кінців 

термоелектричного перетворювача. Засоби вимірювань тиску рідин і газів. 

 

2.3. Теорія електричних сигналів та кіл 

 

 Основи теорії сигналів. Огляд курсу. Різновиди моделей процесів. 

Сигнал в якості інформаційного процесу. Первісні сигнали. Типи процесів-

носіїв. Багатоканальні системи з часовим та частотним розподілом каналів. 

 Загальна характеристика методів аналізу сталого режиму в 

електричному колі. Використання комплексних відображень для аналізу 

сталого режиму в електричному колі. Аналіз сталого режиму в електричному 

колі з взаємною індукцією. 



 

 Аналіз електричного поля при не синусоїдальних напругах і струмах. 

Перехідні режими в електричному колі. Класичний метод аналізу. 

 Аналіз динамічного режиму в колі при ступінчатій дії. Перехідна та 

імпульсна характеристики електричного кола і їх застосування. 

 Застосування інтегралу Дюамеля для аналізу перехідного режиму. 

 Операторний метод аналізу перехідного режиму в колі. 

 Нелінійне електричне коло, статичні та динамічні параметри. 

 Аналіз сталого режиму в електричному колі змінного струму з 

інерційними і без інерційними елементами. Аналіз перехідних режимів в 

нелінійному колі. 

 Частотний аналіз перетворення сигналів. Спектр амплітуд, спектр 

щільності амплітуд. Передатна функція, АЧХ, ФЧХ. Типи ідеальних фільтрів. 

 Випадкові процеси. Гармонічний та полігармонічний процес, спектр 

потужності та кореляційна функція. Флуктуаційний процес, спектр щільності 

потужності. Перетворення випадкового процесу в лінійній системі, 

енергетичний спектр на виході фільтра. 

 Модуляція аналоговим первісним сигналом. Балансна амплітудна 

модуляція (БАМ). Спектр сигналу, демодуляція. Модуляція випадковим 

сигналом. Демодуляція сигналів. 

 Вплив адитивної завади на передачу сигналу. Співвідношення 

сигнал-шум (С/Ш). Зведена вихідна завада. С/Ш та потужність зведеної 

завади для сигналів балансної та амплітудної модуляції. 

 Модуляція імпульсного носія. АІМ-1, АІМ-2. Частота Найквіста. 

Спотворення сигналу під час демодуляції. Характеристики реального ФНЧ, 

лінійні та нелінійні мультиплікативні завади. Вплив адитивної завади, 

потужність зведеної завади. 



 Кутова модуляція. Порівняння ФМ і ЧМ. Девіація фази та девіація 

частоти, індекс модуляції. Синхронна демодуляція ФМ-сигналу. Зведена 

дисперсія завади для ФМ і ЧМ. 

 Модуляція східчастим сигналом. Коди, системи кодування. 

Східчастий сигнал, особливості ретрансляції. Оцінка частотного діапазону 

сигналу. Ймовірність похибки для трансформації двійкового сигналу. Оцінка 

неточності розрахунку. 

 Амплітудна модуляція, сигнал АТ. Спектр АТ-сигналу, синхронна 

демодуляція, потужність зведеної завади. 

 Фазова модуляція, спектр для двопозиційної та багатопозиційної ФТ. 

Демодуляція ФТ-сигналу. Потужність зведеної завади для багатопозиційної 

ФТ. 

 Тональна модуляція, спектр сигналу. Демодуляція ЧТ-сигналу, 

мінімальний крок девіації. Потужність зведеної завади. 

 Активні схеми, схемні параметри. Сигнальні графи активних схем. 

Перетворення графів. Графи пасивних кіл, схемні параметри замкнених 

блоків. 

 Активні фільтри, синтез схеми фільтра 2-го порядку. Параметрична 

чутливість, функція чутливості. Мінімізація чутливості, параметрична 

інваріантність. 

 Застосування фільтрів для демодуляції АІМ-сигналу, лінійні та 

нелінійні спотворення. 

 Схеми з розповсюдженими параметрами. Модель довгої лінії, 

диференційні рівняння. Поняття про хвильовий процес. Гармонічний сигнал у 

лінії без втрат. Біжуча хвиля. Хвильовий опір. 

 Процес у навантаженій лінії. Зворотна хвиля. Схемні параметри лінії 

без втрат. Узгодження по виходу та по входу. 

 Особливості чвертьхвильових ліній. Металеві ізолятори та 

хвильоводи. Зосереджені моделі, похибки моделювання передатної функції та 

вхідного опору. 



 Імпульсний сигнал у довгій лінії. Оцінка відлуння для певних 

значень опору навантаження та опору джерела. Похибка моделювання 

зосередженої моделі для імпульсного режиму. 

 

2.4. Теорія автоматичного керування 

 

 Основні визначення, структурна схема автоматичної системи 

керування її складові, керовані величини, збурення і керуючі впливи. 

 Основні принципи побудови, конфігурації та види схем системи 

автоматичного керування. 

 Основні принципи та закони керування. Приклади автоматичних 

систем; основні елементи САК та їх призначення. 

 Класифікація автоматичних систем керування. 

 Особливості передатних властивостей елементів САК 

(односпрямованності, орієнтованості, детектоване).  

 Типові вхідні сигнали (регулярні, нерегулярні, аналогові та дискретні) 

та впливи (ступінчатий, імпульсний, лінійний, гармонічний) реакція на них 

об'єктів.  

 Статичний та динамічний (усталений та неусталений) режими.  

 Статичні характеристики елементів САК, лінеаризація  та передатний 

коефіцієнт елемента.  

 Динамічні характеристики елементів САК (загальне диференційне 

рівняння (лінійне та нелінійне) та його параметри, часові характеристики 

(перехідна функція та її складові (вимушена та власна), характеристичне 

рівняння), передатна функція (перетворення Лапласа, власний та вхідний 

оператори, полюси та нулі передатної функції, передаточний коефіцієнт), 

 Динамічні характеристики елементів САК частотні характеристики 

(амплітудна частотна характеристика (АЧХ), фазова частотна характеристика 

(ФЧХ), амплітудно-фазова частотна характеристика (АФЧХ)(дійсна та уявну 



частини), логарифмічні частотні характеристик (ЛЧХ), мінімально-фазові 

елементи). 

 Динамічні ланки елементів АСК: підсилювальна (неінерційна) ланка її 

загальні характеристики (диференційне рівняння, передатна функція, 

перехідна функція, імпульсна функція, амплітудна частотна характеристика, 

фазова частотна характеристика, амплітудно-фазова частотна характеристика, 

логарифмічні частотні характеристик). 

 Динамічні ланки елементів АСК: інерційна ланка першого порядку її 

загальні характеристики (диференційне рівняння, передатна функція, 

перехідна функція, імпульсна функція, амплітудна частотна характеристика, 

фазова частотна характеристика, амплітудно-фазова частотна характеристика, 

логарифмічні частотні характеристик): 

 Динамічні ланки елементів АСК: інтегруюча ланка її загальні 

характеристики (диференційне рівняння, передатна функція, перехідна 

функція, імпульсна функція, амплітудна частотна характеристика, фазова 

частотна характеристика, амплітудно-фазова частотна характеристика, 

логарифмічні частотні характеристик): 

 Динамічні ланки елементів АСК: інтегруюча ланка з запізненням її 

загальні характеристики (диференційне рівняння, передатна функція, 

перехідна функція, імпульсна функція, амплітудна частотна характеристика, 

фазова частотна характеристика, амплітудно-фазова частотна характеристика, 

логарифмічні частотні характеристик): 

 Динамічні ланки елементів АСК: диференційна ланка її загальні 

характеристики (диференційне рівняння, передатна функція, перехідна 

функція, імпульсна функція, амплітудна частотна характеристика, фазова 

частотна характеристика, амплітудно-фазова частотна характеристика, 

логарифмічні частотні характеристик): 

 Динамічні ланки елементів АСК: диференційна ланка з запізненням її 

загальні характеристики (диференційне рівняння, передатна функція, 

перехідна функція, імпульсна функція, амплітудна частотна характеристика, 



фазова частотна характеристика, амплітудно-фазова частотна характеристика, 

логарифмічні частотні характеристик): 

 Динамічні ланки елементів АСК: інерційна ланка другого порядку її 

загальні характеристики (диференційне рівняння, передатна функція, 

перехідна функція, імпульсна функція, амплітудна частотна характеристика, 

фазова частотна характеристика, амплітудно-фазова частотна характеристика, 

логарифмічні частотні характеристик): 

 Динамічні ланки елементів АСК: коливальна ланка її загальні 

характеристики (диференційне рівняння, передатна функція, перехідна 

функція, імпульсна функція, амплітудна частотна характеристика, фазова 

частотна характеристика, амплітудно-фазова частотна характеристика, 

логарифмічні частотні характеристик): 

 Структурні схеми автоматичних систем керування.  

 Правила перетворення структурних схем САК (паралельне, 

послідовне, зустрічно-паралельне з’єднання (зворотній зв'язок)) та складання 

передатних функцій. Додаткові правила перетворення структурних схем САК 

(перестановка вузлів та суматорів через ланку).  

 Одноконтурні та багатоконтурні системи автоматичного керування. 

Складання передатних функцій систем автоматичного керування 

(розімкненого ланцюга, замкненої системи, за похибкою системи, за 

збуренням). 

 Основні поняття (стійкість, нестійкість, інерційність, технічна 

стійкість, внутрішня стійкість, асимптотична стійкість) та визначення 

стійкості автоматичних систем.  

 Задачі аналізу стійкості автоматичних систем. Зв’язок стійкості з 

коренями характеристичного рівняння автоматичних систем (вплив коренів 

характеристичного рівняння САК на складові її вільного руху).  

 Критерії стійкості САК: алгебраїчні критерій Гурвіца.  

 Критерії стійкості САК: частотний критерій Михайлова  

 Критерії стійкості САК: частотний критерій Найквіта. 



 Критерії стійкості САК. логарифмічний критерій та визначення 

запасів стійкості системи.  

 Вплив структури та параметрів САК на стійкість. 

 Загальні поняття та показники якості керування автоматичних систем 

(якість, показники якості, статичні та динамічні властивості, якість керування, 

точність, похибки).  

 Показники якості керування САК у статичному режимі (похибка, 

коефіцієнт статизму).  

 Показники якості керування САК у динамічному режимі (передатний 

коефіцієнт, порядок астатизму).  

 Показники якості САК у перехідному режимі (прямі (пере 

регулювання, ступінь затухання, час регулювання, коливальність, час 

перехідного процесу, стале значення, максимальне відхилення, динамічна та 

статична похибки регулювання) та непрямі показники)  

 Види перехідних процесів (коливальний, аперіодичний, монотонний).  

 Загальні поняття синтезу систем автоматичного керування (задачі, 

синтез, теоретичний та статичний синтез, параметрична оптимізація).  

 Загальні принципи синтезу САК (синтез алгоритмічної структури при 

відсутності та наявності збурюючи впливів, регулятор).  

 Основні закони регулювання та типові регулятори (пропорційний, 

інтегральний, пропорційно-інтергальний, пропорційно-диференційний, 

пропорційно-інтергально-диференційний).  

 Забезпечення заданої якості процесів керування. Методи підвищення 

точності систем. Збільшення коефіцієнта підсилення. Підвищення порядку 

астатизму. 

 Вплив додаткових зворотних зв’язків на роботу автоматичних систем. 

Жорстокі, гнучкі та змішані зв’язки та їх вплив на характеристики ланок, які 

охоплюються. Впровадження похідних та інтегралу в закон керування. 

 

 



3. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

Фахове вступне випробування проводиться у письмовій тестовій формі. 

Кожного року перелік тестових питань оновлюється на 30%. Абітурієнт на 

початку випробування отримує пакет документів, до складу якого входять: 

екзаменаційний білет, аркуш відповідей та вкладка. Екзаменаційний білет 

містить 15-ть питань та по 5-ть фіксованих відповідей до кожного питання 

(тільки одна відповідь є правильною). 

Протягом фіксованого часу вступнику належить виконати запропоновані 

тестові завдання. На виконання завдань надається 60 хвилин. 

Усі відповіді повинні бути занесені до основного поля аркуша відповідей 

у вигляді будь-якої позначки в області чотирикутника, що відповідає номеру 

правильної, на вашу думку, відповіді. 

Якщо вступник зробив помилку на основному полі аркуша відповідей, 

необхідно виправити їх, скориставшись полем для виправлення помилок, яке 

розташовано в правій частині аркуша відповідей. Для виправлення відповідей, 

які вступник вважає за неправильні, необхідно поставити будь-яку позначку у 

чотирикутник поля для виправлення помилок відповідно до питання з 

неправильною, на думку абітурієнта, відповіддю в основному полі. Надані 

відповіді в межах поля для виправлення помилок будуть зараховані замість 

відповідних, поданих на основному полі для відповідей. 

Оцінювання знань вступників за результатами тестування здійснюється за 

шкалою від 100 до 200 балів (100 + сума отриманих балів з тестування). В 

залежності від складності питань кожне з них оцінюється наступним чином: 

питання з 1-го по 7-ме включно оцінюється в 4-ри бали; з 8-го по 13-те включно 

– у 8-м балів; 14 те та 15-те питання оцінюються в 12 балів кожне.  
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