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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 
Відповідно до Правил прийому до ДВНЗ УДХТУ на освітньо-професійні 

програми підготовки бакалавра у 2018 році програми фахових вступних 

випробувань розробляються і затверджуються не пізніше, як за чотири місяці до 

початку прийому документів. 

Голова фахової атестаційної комісії або інших підрозділів, які відповідають 

за проведення вступних випробувань щорічно складають необхідні екзаменаційні 

матеріали і програми вступних випробувань, що проводить університет. 

Тексти всіх матеріалів затверджуються головою приймальної комісії не 

пізніше як за чотири місяці до початку вступних випробувань. 

Затверджені тестові завдання та інші екзаменаційні матеріали тиражуються 

в необхідній кількості і повинні зберігатись як документи суворої звітності. 

Фахові вступні випробування за спеціальністю 152 «Метрологія та 

інформаційно-вимірювальна техніка» для вступників які здобули освітньо-

кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста проводяться в письмовій формі та 

містять питань з предметів професійної підготовки бакалавра, що оцінюються за 

наведеною шкалою. 

Тестові матеріали фахових вступних випробувань для за спеціальністю 152 

«Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» за освітньою програмою 

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка складаються з 15 варіантів в 

які включені предмети: проектування, основи метрології, технологічні 

вимірювання та прилади, теорія похибок та метрологічне забезпечення. 

Кожен варіант складається з 7 питань за тестовими технологіями та 3 

питань відкритого типу. Правильна відповідь на тестове питання оцінюється в 7 

балів, на відкрите питання у 17 балів. 

Мінімальна кількість балів за фахове вступне випробування складає З0 

балів, а максимальна кількість балів - 100. 
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2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Метою проведення вступних випробувань є забезпечення конкурсних засад 

при зарахуванні до ДВНЗ УДХТУ на навчання для здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня бакалавра за спеціальністю 152 Метрологія та 

інформаційно-вимірювальна техніка шляхом виявлення рівня підготовленості 

вступників по професійно-орієнтованих дисциплінах і оцінка рівня знань та 

умінь, передбачених кваліфікаційною характеристикою рівня молодшого 

спеціаліста галузі знань – Автоматика та приладобудування.  

Предметом фахових вступних випробувань є знання та вміння, набуті 

вступниками при проходженні загальної і професійної підготовки освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у галузі знань – Автоматика та 

приладобудування. 

Завданням складання вступних випробувань є перевірка засвоєння 

системи теоретичних знань і оволодіння практичними навичками застосування 

знань та умінь, отриманих при вивченні фахових дисциплін освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, з метою перевірки здатності 

студентів до успішного проходження підготовки для здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня бакалавр зі спеціальності – «Метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка».  

Структура завдань вступних випробувань. За структурою вступні 

випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за 

спеціальністю 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка за 

складаються з наступних елементів, які входять до кожного з білетів:  тестові 

завдання: до кожного з варіантів завдань входить 7 тестових завдання закритого 

типу (з наведених варіантів відповідей належить обрати один правильний);  

теоретичні питання: до кожного з варіантів завдань входить 3 теоретичних 

питання відритого типу. 

На фахові вступні випробування  для здобуття освітньо-кваліфікаційного 

рівня бакалавра зі спеціальності – «Метрологія та інформаційно-вимірювальна 

техніка» виносяться завдання з наступних дисциплін бакалаврської підготовки:  

• Метрологія та вимірювання; 
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• Вимірювальні перетворювачі; 

• Основи електроніки; 

 

3. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 

3.1 Дисципліна «Вимірювальні перетворювачі» 

Предмет навчальної дисципліни „Вимірювальні перетворювачі” включає в 

себе блок змістових модулів:  

1. Методи і засоби формування електричних сигналів у вимірювальних 

перетворювачах. 

2. Основні фізичні явища, що використовуються у вимірювальних 

перетворювачах. 

3. Методи і засоби вимірювання неелектричних величин. 

Мета навчальної дисципліни полягає в засвоєнні знань про методи та 

способи побудови сенсорної техніки, базових фізичних принципів їх 

функціонування, характеристик, конструкцій та особливостей використання. 

Викладання дисципліни „Вимірювальні перетворювачі” здійснюється 

після опанування студентами дисциплін „Фізика”, „Вища математика”, „Загальна 

електротехніка”, „Основи метрології та вимірювальної техніки” і формує знання 

необхідні в подальшій професійній діяльності та виконання дипломного проекту. 

Дана дисципліна є базовою для професійного навчання майбутнього бакалавра.  

До складу даної дисципліни входять наступні визначення:    загальні 

відомості про ВП. Структура ВП. Система ДСП. Принципи побудови ВП. 

Первинні та вторинні перетворювачі. Датчики. Загальні відомості про датчики. 

Класифікація датчиків. Генераторні и параметричні датчики. Характеристики 

датчиків. Основні характеристики датчиків. Похибка і точність. Динамічна і 

статична характеристика датчика. Нелінійність датчика. Узгодження і передача 

даних. Імпенданс. Характеристики імпендансів. Підбір вхідних и вихідних 

імпендансів. Напівпровідникові  перетворювачі ананалогових сигналів. Аналіз 

схем на основі ОП з зворотнім зв’язком. Нормуючі підсилювачі. Нормуючі 

підсилювачі низького рівня. Перетворення опору в уніфікований нормуючий 
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сигнал. Нелінійні функціональні перетворювачі. Динамічні функціональні 

перетворювачі. Зменшення завад при використанні операційних підсилювачів. 

Усунення продольної та поперечної поміхи. Гальванічне розподілення ланцюгів. 

Бінарні та цифрові датчики.  Датчики положення. Порогові датчики. Індикатори 

рівня. Цифрові та інформаційно-цифрові датчики. Аналогові датчики. 

Потенціометричні датчики. Перетворювачі контактного опору. Тензодатчики. 

Ємкісні перетворювачі. Термометричні ВП. Індуктивні датчики. Хімічні датчики. 

Датчики нюху. Вимірювання геометричних розмірів. Вимірювання тиску та 

різниці тисків. Вимірювання витрати. Вимірювання температури. Вимірювання 

хімічного складу. Вимірювання вологості, в’язкості, густини. 

 
3.2 Дисципліна «Основи електроніки» 

Предмет навчальної дисципліни „Основи електроніки” охоплює 

наступні основні об’єкти: елементу базу електронної техніки, підсилювачі, 

генератори, пристрої живлення, імпульсні елементи та пристрої, логічні елементи, 

функціональні пристрої цифрової інтегральної схемотехніки. 

Мета навчальної дисципліни полягає в засвоєнні принципів роботи, 

побудови і застосування основних елементів, приладів та пристроїв електроніки і 

мікро схемотехніки, основних електронних схем аналогової та цифрової 

схемотехніки. 

Викладання дисципліни „Основи електроніки” здійснюється після 

опанування студентами дисциплін „Фізика”, „Вища математика”, „Загальна 

електротехніка” і передує вивченню дисциплін професійного спрямування. 

До складу даної дисципліни входять наступні визначення :  пасивні 

компоненти електронних пристроїв. Тунельні, високочастотні та  імпульсні 

діоди. Біполярні і польові транзистори. Тиристори. Оптоелектронні прилади. 

Світловоди і світловодні системи. Електронно-променеві індикатори. 

Газорозрядні індикатори. . Інтегральні мікросхеми. Технологія виготовлення 

інтегральних мікросхем. Класифікація та основні параметри підсилювачів. 

Однокаскадні підсилювачі на біполярних транзисторах. Однокаскадні 

підсилювачі на польових транзисторах. Багатокаскадні підсилювачі. Вибіркові 
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підсилювачі. Імпульсні підсилювачі. Підсилювачі зі зворотними зв’язками. 

Підсилювачі постійного струму. Операційні підсилювачі. Підсилювачі 

потужності. LC-автогенератори. RC-автогенератори. Загальні відомості та 

класифікація. Однофазні некеровані випрямлячі. Керовані випрямлячі. 

Згладжувальні фільтри. Стабілізатори напруги. Стабілізатори струму. Інвертори. 

Конвертори. Модулятори і демодулятори. Множники напруги. Імпульси, 

класифікація, характеристика, параметри.  Диференційні, розділові та 

інтегрувальні RC-ланки. Електронні ключі. Мультивібратори та одновібратори. 

Генератори лінійно змінюваної напруги. Основні закони алгебри логіки. Методи 

мінімізації логічних схем. Потенційні логічні елементи. Синтез цифрових 

автоматів. Тригерні елементи. Шифратори і дешифратори.  Мультиплексори і 

демультиплексори. Лічильники. Регістри. Мікросхеми статичних і динамічних 

ОЗП. Мікросхеми маскових ПЗП. Мікросхеми ППЗП. Мікросхеми РПЗП. 

 
3.3Дисципліна «Метрологія та вимірювання» 

Предмет навчальної дисципліни „Основи метрології та вимірювальної 

техніки” включає в себе блок змістових модулів:  

1. Основні поняття метрології. Методи підвищення точності; 

2. Аналіз та нормування похибок, обробка результатів вимірювань; 

3. Основи метрологічного забезпечення. Нормування метрологічних 

характеристик; 

4. Динаміка засобів вимірювальної техніки. 

Мета навчальної дисципліни – дати студентам основи знань з питань 

метрології та вимірювань. 

Викладання дисципліни „Основи метрології та вимірювальної  техніки” 

здійснюється після опанування студентами загальноосвітніх фундаментальних 

дисциплін, передбачених курсом загальної середньої освіти, та дисциплін: «Вища 

математика», «Фізика», «Статистика»,  «Фізична хімія», «Електротехніка», 

«Електроніка та схемотехніка». 

До складу даної дисципліни входять наступні визначення :   метрологія 

наука про вимірювання.  Загальні відомості.  Метрологія її функції та розділи. 
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Фізичні величини та вимірювання. Одиниці фізичних величин. Еталони одиниць 

фізичних величин. Види та методи вимірювань. Планування та організація 

вимірювань. Контроль терміни та визначення. Види контролю. Засоби 

вимірювальної техніки. Класифікація, структура та параметри засобів 

вимірювання. Методи підвищення точності вимірювання. Методи підвищення 

вірогідності контролю. Єдність вимірювання та метрологічне забезпечення. 

Складові похибок вимірювання. Систематичні та випадкові похибки. Числові 

характеристики випадкових похибок. Основні характеристики сукупності 

випадкових похибок. Динамічні похибки. Основні етапи опрацювання результатів 

вимірювання. Опрацювання результатів прямих вимірювань. Сумісне 

підсумовування систематичних та випадкових похибок. опрацювання результатів 

опосередкованних вимірювань. Опрацювання результатів сукупних вимірювань. 

Правила заокруглення результатів вимірювань, похибки від заокруглень. Основні 

уявлення, цілі, задачі метрологічного забезпечення. Наукова основа 

метрологічного забезпечення. Технічна база метрологічного забезпечення. 

Метрологічна служба. Динамічні характеристики засобів вимірювальної техніки. 
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4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

 

Правильна відповідь на питання оцінюється в 10 балів. Питання може бути 

оціненим балом від 1 до 9, якщо воно потребує проміжних розрахунків і абітурієнт 

продемонстрував знання методики розв’язання поставленої задачі, але допустив 

помилку на якійсь із стадій вирішення задачі. 

Мінімальна кількість балів за фахове вступне випробування складає 30 балів, а 

максимальна – 100. Шкала оцінювання за 100 бальною системою та її відповідність 

5-ти бальній системі наведена у таблиці 1. 

Таблиця 1 - Узгодження оцінок 
Визначення Рейтинг 

в балах 
Традиційна  

оцінка 
Відмінно – відмінне виконання лише з незначною кількістю 
помилок 

90 -100 відмінно 

Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками 80 - 89 
Добре – в цілому правильна робота з певною кількістю 
помилок 

60 - 79 добре 

Задовільно – непогано, але зі значною кількістю недоліків 50 - 59 задовільно 
Достатньо – виконання задовольняє мінімальним критеріям 30 - 49 
Незадовільно - до участі у конкурсі на зарахування не 
допускаються 

< 30 незадовільно 

 
Особи, знання яких було оцінено балами нижче встановлених Правилами 

прийому до ДВНЗ УДХТУ (мінімальна кількість балів для допуску 30 балів), до участі 

у конкурсі на зарахування не допускаються. 
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5. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

№ 
п/п 

Назва дисципліни 
за навчальним 

планом 

Автор Назва підручника (навчального 
посібника) 

Видавництво, рік видання 

1 2 3 4 5 

1 
Метрологія та 
вимірювання 
 

А. С. Якорева, Н. В. 
Демидова, В.А. Бисерова 

Метрология, стандартизация и 
сертификация: конспект лекций 
 

М.: ЭКСМО, 2007. – 254 с. 

Т.С. Горбунова Измерения, испытания и контроль. Методы и 
средства  

Казань.: Изд-во КНИТУ, 2012. – 316 
с. 

Є.С. Поліщука Метрологія та вимірювальна техніка : 
Підручник для студентів 

Львів : Бескид Біт, 2003. – 
544с. 

Є.С.Поліщука Метрологія та вимірювальна техніка : 
Підручник 

Львів : Видавництво 
Львівської політехніки, 2012. – 
544с. 

. Б.І.Стадника Метрологія та вимірювання : Навчальний 
посібник 

Львів : Видавництво 
Львівської політехніки, 2012. – 
312с. 

В. В. Богачук, 
Б. І. Мокін 

Методи та засоби вимірювального 
контролю вологості порошкоподібних 
матеріалів 

Вінниця : Універсум, 2008. – 
141с. 

М. Дорожовець Опрацювання результатів вимірювань : 
Навчальний посібник 

Львів : Львівська політехніка, 
2007. – 624с. 

В. В. Кухарчук, 
В. Ю. Кучерук, 
Є. Г. Володарський, 
В. В. Грабко 

Основи метрології та електричних 
вимірювань 

Херсон : Олді-плюс, 2013. – 
538с. 

Є. К. Шевцов, 
М. П. Ревун 

Основи метрології та електричні 
вимірювання : Навчальний посібник 

Запоріжжя : ЗДІА, 2001. – 
205с. 

2 Вимірювальні 
перетворювачі 

А.К. Бабіченко, В.І. 
Тушинський, В.С. 
Михайлов, М.О. 
Подустов, О.В. 

Пугачовський. Промислові засоби 
автоматизації. Ч.1. Вимірювальні пристрої/ 
За заг. Ред.. А.К. Бабіченка: Навч. 
Посібник. 

Харків: НТУ«ХПІ», 2001р. -
470с. 

https://mybook.ru/author/a-s-yakoreva/
https://mybook.ru/author/n-v-demidova/
https://mybook.ru/author/n-v-demidova/
https://mybook.ru/author/v-a-biserova/
http://bookz.ru/authors/t-gorbunova.html
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П.М. Таланчук та ін. 
Засобі вимірювання в автоматичних 
інформаційних та керуючих системах: 
Підручник. 

К.: Знание 1994. -672с. 

Т.С. Горбунова 
Измерения, испытания и контроль. Методы 
и средства  

Казань.: Изд-во КНИТУ, 2012. 
– 316 с. 

Д. Б. Головко, 
Ю. О. Скрипник, 
О. П. Яненко 

Надвисокочастотні методи та засоби 
вимірювання фізичних величин : 
Навчальний посібник 

– К. : Либідь, 2004. – 328с.  

3 Основи електроніки 
 

 М. М. Прищепа, 
В. П.Погребняк 

Мікроелектроніка. Елементи мікросхем. 
Збірник задач : Навчальний посібник К. : Вища школа, 2005. – 167с 

 М. М. Прищепа, 
В. П.Погребняк 

Мікроелектроніка. У трьох частинах: 
Частина 1. Елементи мікроелектроніки : 
Навчальний посібник 

К. : Вища школа, 2004. – 431с 

В. М. Рябенький, 
В. Я. Жуйков, 
В. Д. Гулий.  

Цифрова схемотехніка : Навчальний 
посібник  Львів : Новий Світ-2000, 

2011. – 736с 

В.І. Коруд, 
П.Г.Стахів, 
Г.Є.Гамола 

Основи електроніки з елементами 
мікроелектроніки : Навчальний посібник Львів : Магнолія 2006, 2013. – 

225с.  

В. І. Бойко, 
А. М. Гуржій, 
В. Я. Жуйков 

Основи технічної електроніки. У 2-х 
книгах. Кн.2. Схемотехніка : Підручник К. : Вища школа, 2007. – 510с.  

М. Б. Гумен, 
А. М. Гуржій, 
В. М. Співак 

Основи технічної електроніки. У 2х кн. К.1. 
Теорія електронних кіл : Підручник К. : Вища школа, 2007. – 727с.  

 В. Т. Дмитрів, 
В. М. Шиманський  

Електроніка і мікросхемотехніка : 
Навчальний посібник Львів : Афіша, 2006. – 175с.  

 
 

 

 

http://bookz.ru/authors/t-gorbunova.html
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