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АНОТАЦІЯ 

 
 

Метою вступних випробувань (співбесіди) є комплексна перевірка знань 

вступників, які вони отримали в результаті вивчення циклу дисциплін, 

передбачених освітньо-професійною програмою та навчальними планами у 

відповідності з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст.  

Вступні випробування охоплюють нормативні дисципліни з циклу 

математичної та природничо-наукової підготовки, а також дисципліни 

професійної підготовки студентів відповідно до освітньо-професійної програми 

спеціальності 152  «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» в 

галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування». 

Під час підготовки до випробування необхідно звернути увагу на те, що 

абітурієнт повинен: 

знати: законодавчі та інструктивні матеріали, що стосуються 

метрологічного забезпечення діяльності  підприємства. 

вміти: проводити необхідні  проектно-конструкторські роботи, виходячи 

з потреб конкретного підприємства; організувати метрологічне та контрольно-

вимірювальне забезпечення виробництва. 

Організація вступного випробовування здійснюється відповідно до 

Правил прийому Тернопільського національного технічного університету імені 

Івана Пулюя у 2018 році та Положення про приймальну комісію ТНТУ. 
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ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН МАТЕМАТИЧНОЇ ТА ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ 

ПІДГОТОВКИ 

 

Метрологія та основи технічних вимірювань 

Визначення метрології як науки та її основні завдання. Поняття про 

технічні вимірювання та контроль. Види вимірювань. Метрологічні 

характеристики вимірювальних засобів. 

Поняття методу та принципу вимірювань, їх кваліфікація. Єдність 

вимірювань. Забезпечення єдності вимірювань та вимірювальної техніки. 

Поняття еталону одиниці фізичної величини та їх види. 

Поняття точності вимірювань. Істинне та дійсне значення вимірюваної   

величини. Похибки вимірювань та їх загальна класифікація. 

 Випадкові похибки вимірювань та способи їх виключення з результатів 

вимірювань.  Систематичні похибки вимірювань та способи виключення їх з 

результатів вимірювань. Абсолютна, відносна та зведена похибки вимірювань. 

Основна, додаткова та експлуатаційні похибки приладів. 

Поняття класу точності вимірювального  засобу. Поняття полоси 

похибок вимірювального засобу та її види. Способи нормування класів точності 

вимірювальних засобів. Особливості позначення класів точності приладів на їх 

шкалі та в технічній документації. 

Кількісна оцінка випадкових похибок як випадкових величин. Поняття 

довірчої ймовірності та довірчого інтервалу. Представлення результатів 

технічних вимірювань. Поняття вибіркової та генеральної сукупностей. 

Способи розрахунку об’єму вибірки.  Критерії оцінки грубих похибок 

результатів технічних  вимірювань. 

Поняття нормальних умов вимірювань. Повірка приладів та         

контрольно-вимірювальної апаратури. Види   повірки. Основні критерії при 

виборі контрольно-вимірювального приладу. Введення поправок в результати 

технічних вимірювань. 
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Взаємозамінність та основи стандартизації 

     Поняття взаємозамінності та її види. Стандартизація  та її види.  

Категорії стандартів.  Принципи стандартизації. Види розмірів. Загальна 

класифікація точності деталей за геометричними показниками. Нормування 

точності розмірів деталей. 

Загальні принципи побудови ЄСДП.  Види відхилень розмірів. 

Посадки у з’єднаннях деталей та їх види.  Особливості розрахунку 

посадок деталей.  Поняття допуску розміру. Параметричні ряди.  

 Поняття шорсткості поверхонь та методи оцінки. Кількісна оцінка 

параметрів шорсткості поверхонь.  Позначення показників шорсткості 

поверхонь на кресленнях. 

Основні принципи нормування відхилень форми поверхонь деталей. 

Відхилення форми циліндричних поверхонь. Сумарні показники 

відхилень форми та розміщення поверхонь. Умовні позначення відхилення 

форми та розміщення поверхонь на  кресленнях. 

Поняття розмірного ланцюга та види розмірних ланцюгів. Методи 

розрахунку розмірних ланцюгів. 

Нормування точності кутів та кутових розмірів. 

Основні принципи взаємозамінності різьбових виробив. 

 Основні принципи забезпечення точності та взаємозамінності  

 зубчастих коліс та передач. 
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ред. А.К. Кутая. - Л.: Машиностроение, 1974. – 676с. 
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ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

Проектування перетворюючих пристроїв приладів 

Дати визначення вимірювального перетворювача. 

Структурна схема вимірювального перетворювача. 

Вплив зовнішніх умов на вимірювальний перетворювач та пов’язану з  

ним систему. 

Основні складові типової контрольно-вимірювальної системи. 

Види перетворювачів сигналів. 

Види сигналів в електронній системі перетворювачів. 

Вплив економічних чинників на вибір типу вимірного перетворювача. 

Що таке роздільна здатність вимірювальної системи. 

Поняття точності вимірювань та її оцінка. 

Загальні характеристики перетворювачів. 

Принцип дії електромагнітних перетворювачів та їх застосування. 

Принцип дії індуктивних перетворювачів. 

Принцип дії електролмеханічних перетворювачів. Наведіть приклади  

застосування. 

Принцип дії фотоелектричних та фотопровідних перетворювачів. 

Резистивні перетворювачі та конструктивні схеми їх з’єднань. 

Термоелектричні перетворювачі та їх застосування. 

Вплив статичних характеристик перетворювача на його конструкцію 

Статичні та динамічні характеристики перетворювачів. 

Як впливають на вибір та конструкцію перетворювача його динамічні  

характеристики.  
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Рекомендована література: 
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7. Измерение электрических и неэлектрических величин: Учебноепособие 

для вузов/ Н.Н.Евтихиев, Я.А.Купершмидт, В.Ф.Папуловский,  

В.Н.Скугоров; Под общ. ред. Н.Н.Евтихиева.-М.: Энергоатомиздат, 1990.- 

352 с. 

8. Измерения в промышленности. Справ.изд. в 3-х кн. Кн.1. Теоретические 

основы: Пер. с нем./ Под.ред. Профоса П.- М.: Металлургия, 1990.- 492 с. 

9. Справочник конструктора точного приборостроения / Г.А.Веркович, 

Е.Н.Головенкин,  В.А.Голубков и др.; Под общ. ред. К.Н.Явленского, 

Б.П.Тимофеева, Е.Е.Чаадаевой.-Л.: Машиностроение. Ленинград. отд-

ние, 1989.- 792 с. 

10. Електричні вимірювання електричних та неелектричних величин / Під 

ред. Е.С.Поліщука.- К.: Вища школа, 1978.- 352 с. 

11. Лаврова А.Т. Элементы автоматических приборных устройств.- М.: 

Машиностроение,1975.- 456 с. 

12. Детали и механизмы  приборов. Справочник / Под ред. П.П.Орнатского.-

К.: Техніка, 1978.- 403 с. 
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ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 
1. Що таке метрологія? 
2. Структура напівпровідникового діода, основні параметри і 

характеристики. Типи діодів. 
3. Основні завдання метрології. 
4. Структура та принцип дії біполярного транзистора. Типи БТ. 
5. Що таке еталон та види еталонів ? 
6. Уніполярні транзистори. Будова і принцип дії. 
7. Види вимірювань та їх коротка характеристика. 
8. Принцип дії операційного підсилювача. Характеристики і параметри ОП. 
9. Методи вимірювань та їх коротка характеристика. 
10. Пасивні елементи електроніки: резистори, конденсатори, котушки 

індуктивності. 
11. Поняття похибки вимірювань. 
12. Мультиплексор. Призначення, принцип дії. 
13. Загальна характеристика похибок вимірювань. 
14. Призначення цифрових лічильників імпульсів. 
15. Абсолютна похибка вимірювань та її застосування. 
16. Аналогово-цифрові перетворювачі (характеристика, типи, область 

застосування). 
17. Відносна похибка вимірювань та її застосування. 
18. Системи числення. Принцип побудови систем числення. 
19. Причини появи похибок вимірювань. 
20. Основні логічні операції. Логічні елементи та логічні перетворення. 
21. Одиниці фізичних величин. 
22. Поняття про мікропроцесор. Структура МП. 
23. Поняття єдності вимірювань та вимірювальної техніки. 
24. Регістри мікропроцесора (типи, види, призначення). 
25. Поняття повірки приладів та її види. 
26. Програмне забезпечення мікропроцесора. Поняття алгоритму. 
27. Поняття технічного вимірювання те технічного контролю. 
28. Характеристика сучасних запам'ятовуючих пристроїв. 
29. Метрологічні показники вимірювальних приладів. 
30. Мови програмування та їх характеристика. 
31. Поняття стандартизації. ЇЇ види та завдання. 
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32. Аналогові та цифрові сигнали: визначення, характеристики. 
33. Поняття стандарту та види стандартів. 
34. Загальні відомості, класифікація аналогових вимірювальних приладів. 
35. Критерії вибору вимірювальних приладів. 
36. Основні властивості цифрових вимірювальних приладів. 
37. Систематична похибка вимірювань. 
38. Роль САПР у життєвому циклі промислових виробів. 
39. Випадкові похибки вимірювань. 
40. Класифікація систем автоматизованого проектування. 
41. Способи зменшення впливу зовнішніх факторів на похибку виміру. 
42. Особливості інформаційного та програмного забезпечення САПР. 
43. Категорії стандартів. Завдання стандартизації. 
44. Критерії оцінювання САПР. 
45. Поняття нормальних умов вимірювань. 
46. Призначення та види САПР. 
47. Поняття інструментальної похибки. 
48. Технологія виготовлення друкованих плат. 
49. Поняття класу точності вимірювального приладу. 
50. Переваги технології автоматизації проектування з використанням методів 

програмування перед ручними методами. 
51. Класифікація вимірювань, залежно від їх точності. 
52. Операційні підсилювачі, схеми включення. 
53. Основні завдання метрологічної служби. 
54. Пасивні елементи електроніки, приклади, характеристики, застосування. 
55. Які зовнішні фактори  можуть впливати на результат вимірювання. 
56. Структура мікропроцесора, характеристики, приклади застосування. 
57. Причини зміни похибки приладу в процесі його експлуатації. 
58. Цифрові вимірювальні прилади, їх характеристики та переваги в 

застосуванні. 
59. Істинне (номінальне) та дійсне значення вимірюваної величини. 
60. Програмне забезпечення САПР. Коротка характеристика. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 
 
При оцінюванні знань за основу слід брати повноту і правильність 

відповідей. Загальна оцінка визначається як середня виважена з оцінок 
відповідей на усі запитання. 

 
Висновок Характеристика відповіді 

Рекомендова
но 

Абітурієнт: 
 досконало володіє теоретичним навчальним матеріалом у розрізі всього 
комплексу дисциплін спеціальності для ґрунтовної відповіді на поставлені 
питання; 
 глибоко і повно оволодів понятійним апаратом, вільно та аргументовано 
висловлює власні думки;  
демонструє культуру спеціальної мови і використовує сучасну 
термінологію, цілісно, системно, у логічній послідовності дає відповідь на 
поставлені запитання. 

Рекомендова
но 

Абітурієнт: 
 володіє теоретичним навчальним матеріалом у розрізі всього комплексу 
дисциплін спеціальності для відповіді на поставлені питання; 
 здатний застосовувати вивчений матеріал на рівні стандартних ситуацій; 
наводити окремі власні приклади на підтвердження певних тверджень; 
 грамотно викладає відповідь, але зміст і форма відповіді мають окремі 
неточності, припускає 2-3 непринципові помилки, які вміє виправити, 
добираючи при цьому аргументи для підтвердження певних дій. 

Рекомендова
но 

Абітурієнт: 
 частково володіє навчальним матеріалом, здатний логічно відтворити 
значну його частину; 
 виявляє знання і розуміння основних положень навчального матеріалу, 
але викладає його неповно, непослідовно, припускається неточностей у 
визначення понять, у застосуванні знань для вирішення практичних задач, 
не вміє доказово обґрунтувати свої думки; 
завдання виконує, але припускає методологічні помилки. 

Не 
рекомендова

но 

Абітурієнт: 
 має розрізнені безсистемні знання; 
 володіє матеріалом на елементарному рівні засвоєння, викладає його 
безладно, уривчастими реченнями; 
 припускає помилки у визначенні термінів, які приводять до викривленні 
їх змісту; 
 припускає принципові помилки при вирішенні типових ситуацій, не 
правильно виконує необхідні розрахунки; 
 не відповідає (або дає неповні, неправильні відповіді) на основні та 
додаткові питання. 

 
Як результат оцінювання фахова атестаційна комісія надає/не надає 

рекомендацію до участі в конкурсі відповідно проставивши 
РЕКОМЕНДОВАНО/НЕ РЕКОМЕНДОВАНО. 

 


