




3 

 

Фаховий іспит для вступників спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна 

техніка» спрямоване на комплексну перевірку умінь та навичок з метою конкурсного відбору 

вступників для здобуття ступеня вищої освіти магістра. 

Фаховий іспит проводиться приймальною комісією у формі тестування. 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 іспиту оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів. Мінімальна оцінка з 

фахового іспиту для участі в конкурсному відборі становить 100 балів. 

Критерії оцінювання фахового іспиту відповідають «Положенню про організацію прийому 

до Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова при вступі на навчання 

на основі раніше здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) у 2022 році». 
 

Розділ 1. Конструювання та обладнання судна  

Розділ перший фахового іспиту складається з завдань дисципліни «Конструювання та 

обладнання судна» 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. Вимірювальні перетворювачі 

Розділ другий фахового іспиту складається з завдань дисципліни «Вимірювальні 

перетворювачі» 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: 

 Елементи загальної теорії вимірювальних перетворювачів (ВП). Характеристики 

перетворювачів (статичні, динамічні, метрологічні). Класифікація ВП. 

 Резистивні та тензорезистивні ВП та їх характеристики: 

- Реостатні перетворювачі; 

- Тензорезистивні ВП; 

- Напівпровідникові тензорезистори. 

 Ємнісні ВП та їх характеристики: 

- Ємнісні перетворювачі тиску; 

- Ємнісні перетворювачі рівня рідин; 

- Ємнісні перетворювачі лінійних розмірів. 
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 П՚єзоелектричні ВП та їх характеристики: 

- П’єзоелектричні матеріали; 

- Прямий і зворотній ефекти п’єзоперетворення; 

- П’єзоелектричні вимірювальні перетворювачі; 

- П’єзорезонансні вимірювальні перетворювачі; 

 Електромагнітні перетворювачі: 

- Індуктивні та індукційні ВП – принцип дії та відмінності; 

- Магнітопружні та гальваномагнітні ВП; 

- Магнітодіодні ВП. 

 Теплові перетворювачі. Принцип дії і класифікація. 

 Акустичні перетворювачі – принципи побудови акустичних ВП. 

- Способи збудження акустичної хвилі (механічні, термічні, 

електромагнітомеханічні, електродинамічні, тощо); 

- Властивості, переваги та недоліки використання електромагнітомеханічних 

вимірювальних перетворювачів (ЕМА-зондів);  

 Ультразвукові вимірювальні перетворювачі – класифікація, конструкції, та основні 

елементи. 

 Зворотні перетворювачі (актуатори) 

- Загальні поняття; 

- Актуатори з механічною вихідною величиною (гідравлічні та пневматичні, 

механічні, електричні, теплові, на основі двигунів). 

 Сенсорні системи складних об’єктів та вимірювальні лабораторії на основі комп’ютерів. 

 

Розділ 3. Технологія виготовлення вимірювальних приладів. 

Розділ третій фахового іспиту складається з завдань з дисципліни «Технологія виготовлення 

вимірювальних 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: 

 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 вимірювальних  приладів 

Розділ четвертий фахового іспиту складається з завдань з дисциплін «Конструювання 

вимірювальних приладів», «Теорія і проектування вимірювальних 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: 
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 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. САПР приладів і систем 

Розділ п’ятий  фахового іспиту складається з завдань з дисципліни «САПР приладів і 

систем» 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: 

 Ієрархічні рівні описів проектованих об'єктів. 

 Аспекти описів проектованих об'єктів. 

 Стадії, операції, процедури й етапи проектування. 
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 Види описів проектованих об'єктів і класифікація їхніх параметрів. 

 Класифікація типових процедур (задач) проектування. 

 Типова послідовність проектних процедур. 

 Маршрут проектування об'єкта. 

 Режими проектування в САПР. 

 Види забезпечення САПР. 

 Рівні і задачі конструкторського проектування РЕА. 

 Алгоритми компонування. 

 Алгоритми розміщення. 

 Алгоритми трасування монтажних з'єднань. 

 

Розділ 6. Метрологія та вимірювання 

Розділ шостий  фахового іспиту складається з завдань з дисципліни «Метрологія та 

вимірювання» 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 «Про метрологію та метрологічну діяльність». 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  фахового іспиту 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 
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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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