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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 «Інформаційні
вимірювальні технології екологічної безпеки».
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:
 Теоретичні основи інформаційно-вимірювальної техніки.
 Аналітичні екологічні прилади.
 Основи метрології і інформаційно-вимірювальної техніки.
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
І. Питання з дисципліни «Теоретичні основи інформаційновимірювальної техніки»
1. Еквівалентність, порядок, адитивність як узагальнюючі властивості
об’єктів.
2. Інформаційні процедури. Загальна характеристика.
3. Інформаційна процедура «контроль».
4. Вірогідність контролю.
5. Інформаційна процедура «вимірювання» (ДСТУ 2681-94, ДСТУ 39662000, ДСТУ 1.5:2003).
6. Співвідношення між вимірюванням і контролем.
7. Мінімально необхідне число вимірювань.
8. Аксіоми приладобудування.
9. Особливості результату (виміру).
10.Середнє квадратичне відхилення середнього арифметичного.
11.Показники точності вимірювань.
12.Довірча ймовірність, довірчий інтервал.
13.Поняття фізичної величини.
14.Сигнал згідно ДСТУ 2681-94.
15.Визначення інформації за Глушковим В.М.
16.Вимірювальний сигнал. Схема формування.
17.Три визначення ймовірності.
18.Класифікація засобів вимірювальної техніки.
19.Заокруглення і подання результату вимірювання.
20.Інформаційно-вимірювальна система.
21.Структурна схема ТЗВ.
22.Критерії якості ТЗВ.
23.Функція передачі модуляції ТЗВ.
24.Фізична модель формування вимірювального сигналу ТЗВ.
25.Постулати та закони випромінювання.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ІІ. Питання з дисципліни «Аналітичні екологічні прилади»
Хемілюмінесцентний метод вимірювання оксиду азоту.
Структурна
схема
хемілюмінесцентного
газоаналізатора
з
можливістю виміру NO2, принцип дії.
Флуоресцентний газоаналізатор SO2 принцип дії, функціональна
схема.
Узагальнена структурна схема люмінесцентного аналізатора та
принцип роботи.
Фізичні основи процесів люмінесценції. Види люмінесценції і їх
класифікація.
Напівпровідникові
(адсорбційні)
первинні
вимірювальні
перетворювачі.
Узагальнена структурна схема аналітичних приладів чи систем
(АПС). Характеристика АПС.
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8. Процес вимірювання параметрів суміші аналітичних приладів чи
систем (опис та схема).
9. Метод зменшення випадкової похибки вимірювань.
10.Метод негативного зворотного зв’язку.
11.Статичні характеристики і параметри аналітичних приладів чи
систем.
12.Похибки аналітичних приладів чи систем.
13.Вимірювальні схеми термокондуктометричних газоаналізаторів.
14.Термохімічні газоаналізатори (ТХГ).
15.Теоретичні основи застосування магнітних методів аналізу.
16.Термомагнітний метод аналізу (схема термомагнітного первинного
вимірювального перетворювача).
17.Термомагнітний метод аналізу (комбінована схема ТМГ з кільцевою
камерою).
18.Термомагнітний метод аналізу (схема комбінована структурна з Оподібною камерою).
19.Схемні рішення люмінесцентних аналітичних приладів (схема
комбінована структурна).
20.Хемілюмінесцентний аналізатор діоксину азоту (NO2 та NOХ).
21.Структурна схема хемілюмінесцентних аналітичних приладів.
22.Принцип роботи полум'яно-іонізаційного детектора.
23.Хроматографічний метод аналізу.
24. Класифікація оптичних абсорбційних методів аналізу.
25.Інфрачервоні абсорбційні аналізатори.
ІІІ. Питання з дисципліни «Основи метрології і інформаційновимірювальної техніки»
1. Класифікація похибок за характером прояву;
2. Класифікація похибок за способом вираження;
3. Зв’язок похибки з вимірюваною фізичною величиною;
4. Класифікація похибок за впливом зовнішніх умов;
5. Класифікація похибок за характером поведінки зміни вимірюваних
величин протягом часу вимірювання;
6. Класифікація похибок в залежності від причин виникнення.
7. Засоби вимірювання, у яких переважає адитивна складова похибки;
8. Засоби вимірювання, в яких переважає мультиплікативна похибка;
9. Клас точності засобів вимірювання, в яких адитивна та
мультиплікативна складові похибки рівновеликі.
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Використання допоміжного матеріалу.
Під час проведення вступного випробування абітурієнту забороняється
використовувати сторонні джерела інформації – допоміжні матеріали,
мобільні пристрої, довідники та технічні засоби, за виключенням
калькулятора, але не з мобільного телефону.
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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
Критерії оцінювання відповіді на кожне завдання білету
Ri
Абітурієнт володіє глибокими і міцними знаннями в обсязі
програми
навчальної
дисципліни,
усвідомлено
використовує їх для прийняття правильних та
95…100
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.
Абітурієнт володіє узагальненими знаннями в обсязі
програми
навчальної
дисципліни,
аргументовано
використовує їх для прийняття правильних рішень в
85…94
нестандартних ситуаціях.
Абітурієнт продемонстрував уміння та навички достатні
для правильного розв’язку та отримання правильної
відповіді.
Абітурієнт самостійно і логічно відтворює матеріал, в
обсязі програми навчальної дисципліни, аргументовано
використовує їх для прийняття правильних рішень в
нестандартних ситуаціях.
75…84
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.
Абітурієнт
виявляє знання і розуміння основних
теоретичних положень в обсязі програми навчальної
дисципліни, обгрунтовано використовує їх для прийняття
65…74
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.
Абітурієнт володіє базовими знаннями в обсязі програми
навчальної дисципліни, що дозволяє використовувати їх
для прийняття обгрунтованих рішень тільки в стандартних
60…64
ситуаціях.
Завдання виконано задовільно - частково наведені лише
декілька кроків, окремі формули, в відповіді допущені
суттєві помилки.
5

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 100бальною шкалою, як середнє арифметичне значення балів оцінок з кожного
R  R2  R3
R0  1
3
питання
, 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

6. Перерахунок балів фахового вступного випробування абітурієнта в 200бальну шкалу для формування конкурсного балу проходить за наступною
таблицею:
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ПРИКЛАД ТИПОВОГО ЗАВДАННЯ
1. Еквівалентність, порядок, адитивність як узагальнюючі властивості
об’єктів.
2. Класифікація оптичних абсорбційних методів аналізу.
3. Вольтметр з діапазоном вимірювання: 0 100 В має основну
приведену похибку вимірювань ±2%. Яке буде значення відносної похибки
вимірювань цим вольтметром величини напруги в точці шкали 5 В?
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