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Вступне випробування для вступників спеціальності 152 «Метрологія та 

інформаційно – вимірювальна техніка» спрямоване на комплексну перевірку умінь 

та навичок з метою конкурсного відбору вступників для здобуття ступеня «магістр». 

До складу екзаменаційного білету входять 50 тестових завдань. Кожне 

завдання має 4 варіанта відповіді, з яких лише один правильний. Тривалість 

фахового випробування - 120 хвилин. 

Результат фахового вступного випробування оцінюється за шкалою від 0 до 

200 балів. Мінімальна оцінка з фахового вступного випробування для участі в 

конкурсному відборі становить 100 балів. 

Критерії оцінювання фахового вступного випробування відповідають 

«Положення про організацію прийому до Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова при вступі на навчання на основі раніше 

здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня (ступеня) у 2021 році.». 

 

Розділ 1. Динаміка та обладнання суден 

Розділ перший вступного випробування складається з завдань дисципліни 

«Динаміка та обладнання суден» в обсязі, що викладається на рівні ступеня 

«бакалавр». 

Абітурієнти, що проходять випробування, повинні володіти знаннями та 

навичками розв’язання завдань за наступними темами з дисципліни: 

 Параметри посадки судна. Теоретичне креслення. Конструктивні 

креслення. Співвідношення головних розмірів судна. Безрозмірні 

коефіцієнти повноти. 

 Елементи корпусних конструкцій. Системи набору корпусу. 

 Морехідні якості суден. Параметри і характеристики оцінки морехідних 

якостей судна при його проектуванні та під час експлуатації. 

 Експериментальне визначення початкової остійності судна. Діаграма 

поперечної статичної остійності судна, початкова остійність судна на цій 

діаграмі. 

 Непотоплюваність. Методи розрахунку. Боротьба за живучість судна. 

 Загальні відомості про керованість судна. Судно як керована система. 

Стійкість на курсі та інші характеристики. 

 Модельні та натурні дослідження керованості. Авторульовий. 

 Загальні відомості про хитавицю судна. Хитавиця на нерегулярному 

хвилюванні. Заспокоювачі хитавиці суден. Характеристики регулярного 

хвилювання. Загальні диференціальні рівняння хитавиці судна. 

 Пристрої суден. Кермовий пристрій. Його склад, призначення. 

 Швартовий пристрій. Вантажний пристрій. Склад, призначення. 

 Буксирний пристрій. Рятівний пристрій. Склад, призначення. 

 Двигуни, що використовуються на суднах. Рушії. Гвинт. Види гвинтів.  

 Крильчастий рушій. Водометний рушій. Принцип роботи. 

 

Розділ 2. Перетворюючі пристрої приладів 



Розділ другий вступного випробування складається з завдань дисципліни 

«Перетворюючі пристрої приладів» в обсязі, що викладається на рівні ступеня 

«бакалавр». 

Абітурієнти, що проходять випробування, повинні володіти знаннями та 

навичками розв’язання завдань за наступними темами з дисципліни: 

 Основна властивість гіроскопа. Момент гіроскопічної реакції. 

 Рух гіроскопа у кардановому підвісі під впливом постійних і коливальних 

 моментів. 

 Вплив обертання і коливань основи на рух гіроскопа у кардановому підвісі. 

 Датчики кутової швидкості. 

 Динамічно налагоджений гіроскоп з оберненим пружним підвісом ротора  

 Хвильовий твердотільний гіроскоп. 

 Оптичні гіроскопи. 

 Мікромеханічні гіроскопи. Принцип дії і класифікація. 

 Одноосьові гіростабілізатори. 

 Двохосьові гіростабілізатори. 

 Керовані двигуни гіроскопічних приладів. 

 Датчики кута гіроскопічних приладів. 

 Датчики моменту гіроскопічних приладів. 

 

Розділ 3. Технологія приладобудування 

Розділ третій вступного випробування складається з завдань з дисципліни 

«Технологія приладобудування» в обсязі, що викладається на рівні ступеня 

«бакалавр».  

Абітурієнти, що проходять випробування, повинні володіти знаннями та 

навичками розв’язання завдань за наступними темами з дисципліни: 

 Класифікація речовин за електричними і магнітними властивостями. 

 Структура основних стандартів, що використовуються в Україні. Закон 

України «Про стандартизацію» 

 Прогресивні методи виготовлення деталей точної механіки. 

 Шорсткість поверхонь деталей. Відхилення форми та розташування 

поверхонь деталей. 

 Гладкі циліндричні та різьбові з'єднання у приладобудуванні. 

 Лезова обробка заготовок деталей приладів. 

 Операції складання гіроскопів і поплавцевих гіроблоків. 

 Методи балансування роторів гіроскопів. 

 Матеріали, що використовуються при виготовленні мікромеханічних 

приладів. 

 Епітаксія і дифузія, їх використання при виготовленні мікромеханічних 

приладів. 

 Фотолітографія. 

 Витравлювання. Контроль розмірів підчас витравлювання. 

 Об'ємна та поверхнева мікрообробка елементів мікромеханічних 

гіроскопів. 

 



Розділ 4. Конструювання приладів 

Розділ четвертий вступного випробування складається з завдань з дисциплін 

«Конструювання приладів», «Проектування приладів, систем та ВОК» в обсязі, що 

викладається на рівні ступеня «бакалавр».  

Абітурієнти, що проходять випробування, повинні володіти знаннями та 

навичками розв’язання завдань за наступними темами з дисципліни: 

 Вимірювальна інформація та її характеристики. Поняття про вимір і 

первинну інформацію. Ентропія процесів. Інформація. Інформаційна 

продуктивність процесу вимірюваного приладом. Пропускна здатність 

приладу. 

 Принципи побудови приладів первинної інформації та алгоритми їхнього 

функціонування. Умови роботи приладів і вимоги до них. Функція 

приладів  первинної інформації. Класифікація приладів. 

 Вимірювальні сигнали та їх перетворення. Загальні відомості про 

сигнали. Вимірювальні сигнали та їх характеристики. 

 Спектральний аналіз сигналів. Перетворення сигналів. 

 Структурні особливості приладів первинної інформації. Статичні 

характеристики приладів та їх визначення. 

 Перетворювачі та їх характеристики. Принцип побудови вимірювальних 

кіл прямого перетворення і зрівноважування. 

 Принцип побудови вимірювальних кіл цифрових приладів. 

 Похибки приладів. Визначення і класифікація похибок. Методичні та 

інструментальні похибки. 

 Випадкові похибки та методи їх обробки. 

 Ймовірна, середня, середня квадратична та ентропійна похибки. 

 Гранична сумарна похибки приладів. 

 Динамічні похибки приладів. 

 Інформаційно-енергетичний ККД приладу. Умови найбільш ефективної 

передачі енергії. 

 Акселерометри. Основні властивості. Класифікація. Осьовий 

акселерометр. Схема. Рівняння. Основні похибки та способи їх 

зменшення. 

 Маятниковий компенсаційний акселерометр. Вивід рівняння. 

Кінематична та структурна схеми маятникового компенсаційного 

акселерометру. Передаточна функція. Похибки та способи їх зменшення. 

 Датчик Холла. Схема. 

 Прилади вимірювання тиску. Класифікація. Основні визначення та 

співвідношення. 

 Методи визначення тиску. Схема. Характеристика. 

 Мембрани. Види мембран та їх характеристика. Матеріали мембран. 

 Електричні дистанційні манометри. Схема.  

 Прилади вимірювання витрат рідини. Класифікація, методи вимірювання. 

Схема та принцип дії турбінного витратоміру. 

 Визначення графа. Способи виразу графа. Види графів. Перехід від 

електричних схем до графів. 



 Поетапна схема конструювання. Технічні вимоги та критерії 

раціональності конструкції. 

 Загальні технічні вимоги, що враховуються при розробці приладів і 

систем. 

 Класифікація приладів і систем за функціональним призначенням та 

умовами експлуатації. 

 Конструкторська документація, Стадії розробки конструкторської 

документації на прилади і системи. Види конструкторської документації.  

 

Розділ 5. Теоретичні основи навігації 

Розділ п’ятий  вступного випробування складається з завдань з дисципліни 

«Теоретичні основи навігації» в обсязі, що викладається на рівні ступеня 

«бакалавр».  

Абітурієнти, що проходять випробування, повинні володіти знаннями та 

навичками розв’язання завдань за наступними темами з дисципліни: 

 Основні поняття навігації. Мета і задачі навігації. Характеристика 

рухомих об'єктів за характером середовища, у якому відбувається їхній 

рух. Класифікація методів та засобів навігації. 

 Навігаційні пристрої. Автоматизовані комплекси навігації та керування. 

Основні принципи проектування автоматизованих комплексів навігації та 

керування. 

 Фігура Землі та її основні параметри. Полюс, екватор, меридіан, широта, 

довгота. 

 Гравітаційне поле і поле сили тяжіння Землі. Радіальна і трансверсальна 

складові прискорення тяжіння. Локальні аномалії гравітаційного поля 

Землі. 

 Лінії та поверхні положення. Поверхня рівних відстаней, лінія рівних 

відстаней. Лінія рівних пеленгів, лінія рівних різниць відстаней, 

ортодромія, локсодромія, лінія рівних кутів. Способи визначення 

координат: далекомірний, кутомірний (пеленгаційний), різницево-

далекомірний, кутодалекомірний. 

 Стандартна атмосфера. Гомосфера, гетеросфера, тропосфера, 

стратосфера, мезосфера, термосфера, екзосфера. Основні характеристики. 

 Магнітне поле Землі і його основні елементи. Поле аномалій. Зв'язок 

елементів поля з географічною системою координат. Магнітні полюси. 

Магнітний екватор, магнітна широта. 

 Методи представлення магнітного поля Землі. Графічний, табличний, 

аналітичний. 

 Рівняння Пуассона. Перетворення рівнянь Пуассона. Визначення сил, що 

входять до рівняння. 

 Основна формула девіації. Види девіації при прямому положенні судна. 

Напівкругова девіація. Кренова девіація. Четвертна девіація. 

Електромагнітна девіація. 

 Класифікація методів вимірювання магнітного поля Землі. Феррозондові 

датчики, типи і модифікації. 



 Режими роботи диференціального феррозонда без та з магнітним 

насиченням. 

 Індукційні датчики магнітного курсу. Індукційні компаси. Схема і робота 

двозондового індукційного компасу. 

Розділ 6. Метрологія та взаємозамінність 

Розділ шостий  вступного випробування складається з завдань з дисципліни 

«Метрологія та взаємозамінність» в обсязі, що викладається на рівні ступеня 

«бакалавр». 

Абітурієнти, що проходять випробування, повинні володіти знаннями та 

навичками розв’язання завдань за наступними темами з дисципліни: 

 Основні метрологічні поняття (метрологія, вимірювання, засоби 

вимірювальної техніки). 

 Основні метрологічні поняття (міра, вимірювальний прилад, 

вимірювальна установка, вимірювальна система, вимірювальний 

перетворювач). 

 Основні метрологічні поняття (метрологічні, універсальні, виробничі, 

експлуатаційні та спеціальні вимірювальні прилади). 

 Основні метрологічні поняття (аналогові та цифрові вимірювальні 

прилади). 

 Характеристики вимірювань, їх види. Структурні схеми засобів 

вимірювань. 

 Вимірювальні установки та системи. Вимірювальні перетворювачі. 

 Основні характеристики вимірювальних приладів (абсолютна, відносна та 

приведена похибки; основна та додаткова похибки). 

 Основні характеристики вимірювальних приладів (клас точності, діапазон 

вимірювань, чутливість, поріг чутливості, варіація показань приладу, час 

встановлення показань, швидкодія, метрологічна надійність). 

 Систематичні та випадкові похибки. Похибки непрямих вимірювань. 

Додавання похибок. 

 Лабораторії вимірювальної техніки. 

 Закон України «О метрології та метрологічної діяльності». 

Метрологічний контроль і нагляд. Вимоги до ЗВТ, які знаходяться в 

експлуатації. 

 Метрологічне забезпечення ЗВТ (повірка, калібрування, державна 

метрологічна атестація, метрологічна атестація, метрологічний нагляд за 

станом та застосуванням ЗВТ). 

 Метрологічна атестація стандартизованих та нестандартизованих ЗВТ. 

 

Розділ 7. Електроніка 

Розділ сьомий  вступного випробування складається з завдань з дисципліни 

«Електроніка» в обсязі, що викладається на рівні ступеня «бакалавр».  

Абітурієнти, що проходять випробування, повинні володіти знаннями та 

навичками розв’язання завдань за наступними темами з дисципліни: 

 Еквівалентні схеми резисторів, їх частотні характеристики. Терморезистор. 

Параметри терморезисторів. 



 Схеми заміщення конденсаторів,  основні співвідношення для їх 

розрахунку. Конструкції найбільш відомих типів конденсаторів, вольт-

фарадні характеристики варікондів та варікапів, УГП конденсаторів. 

 Магнітопроводи котушок індуктивності, їх конструкції, основні 

співвідношення для розрахунку. Розподіл магнітопроводу котушки на 

ділянки, методика розрахунку магнітного опору котушок. 

 Типи магнітопроводів трансформаторів, їх конструктивні складові, 

недоліки та переваги кожного типу. Схема заміщення трансформатора, її 

складові. 

 Механізм перенесення зарядів в твердих тілах, схема носіїв заряду в 

чистому напівпровіднику, напівпровідниках n- та р-типу. 

 Побудова, основні властивості, схематичні зображення, схеми заміщення 

біполярних транзисторів n-p-n і p-n-p типів. Фізичний зміст Н-параметрів, 

схеми заміщення біполярного транзистора в Н-параметрах.  Фізичні основи 

функціонування тиристора, його ВАХ. 

 Електролюмінісцентні керовані джерела світла, принцип їх роботи, вольт - 

яскравісні характеристики. Призначення та принцип функціонування 

світловодів. Схеми і ВАХ транзисторних, тиристорних та резисторних 

оптронів. 

 Призначення, використання та узагальнена схема підсилювального 

каскаду. 

 Підсилювальний каскад із загальним емітером, його схема, ВАХ та 

принцип дії. Схема заміщення підсилювального каскаду із загальним 

емітером, її призначення та основні співвідношення в Н-параметрах. 

Температурна стабілізація підсилювального каскаду із загальним емітером, 

явище зворотного зв'язку. 

 Підсилювальний каскад із загальним колектором, його схема та принцип 

дії. Схема заміщення підсилювального каскаду із загальним колектором, 

основні співвідношення для даної схеми.  

 Підсилювальний каскад на біполярних транзисторах із загальною базою, 

його ВАХ, основні співвідношення для розрахунку. 

 Підсилювальний каскад на польовому транзисторі із загальним витоком, 

його ВАХ, основні співвідношення для розрахунку. 
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