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ВСТУП  

 

Мета фахового вступного випробування — визначення рівня знань з комплексу 
професійно-орієнтованих дисциплін і передбачає визначення рівня знань за напрямами 
професійної діяльності та формування контингенту студентів, найбільш здібних до 
успішного опанування дисциплін відповідних освітніх програм. 

Для успішного вивчення в університеті суміжних та спеціальних дисциплін 
абітурієнт повинен володіти ґрунтовними знаннями з таких фундаментальних наук як 
фізика, вища математика, вступ до фаху та метрологія та вимірювання, які були отримані 
в середньому спеціальному навчальному закладі (технікумі, коледжі). 

Питання з вищої математики, які винесені до вступного випробування включають в 
себе такі розділи, як: лінійна, векторна алгебра та аналітична геометрія; математичний 
аналіз; інтегральне та диференціальне числення; ряди та операційне числення. Питання з 
фізики включають в себе такі розділи, як: механіка, молекулярна фізика, електрика та 
оптика. 

Рівень загальної підготовки абітурієнтів з різних дисциплін визначається їх 
умінням застосовувати набуті знання на практиці. Це в значній мірі проявляється в тому, 
наскільки успішно абітурієнти можуть розв’язувати різноманітні за формою та змістом 
задачі. Тому фахове вступне випробування складається з чотирьох завдань і проводиться в 
усній формі, щоб абітурієнт зміг по можливості повніше розкрити свої знання. 

Програма фахового вступного випробування має професійне спрямування, 
зорієнтована на подальше вивчення спеціальних дисциплін і потребує для свого 
виконання творчого підходу.  
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Перелік програмних питань 
з дисциплін, які виносяться на фахове вступне випробування 
за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців 

«Бакалавр» з нормативним терміном навчання 2 роки  
 

Вступ до фаху 

1. Охарактеризуйте призначення вимірювань та їх роль у житті людства. 
2. Розкрийте роль вимірювань у пізнанні світу. 
3. Назвіть основні риси вимірювання. 
4. Дайте визначення основних вимірювальних процедур: контролю, лічби, 

вимірювання. 
5. Розкрийте поняття “фізична величина”. 
6. В чому полягає сутність вимірювання? 
7. Як утворюються кратні та часткові фізичні величини? 
8. Як утворюються похідні фізичних величин? 
9. В чому полягає виняткова роль метрології серед інших наук? 
10. Дайте визначення науки метрології та охарактеризуйте її зв’язок з іншими науками.    
11. Назвіть предмет, метод і приклади засобів метрології. 
12. Назвіть основні складові метрологічного забезпечення вимірювань. 
13. Назвіть основні напрями розвитку сучасної метрології. 
14. З яких структурних підрозділів складається метрологічна служба України? 
15. Назвіть відомі вам міжнародні організації з питань стандартизації та дайте стислу 

характеристику їх діяльності. 
16. Розкрийте зміст поняття «похибка вимірювання». 
17. Наведіть визначення істинного і умовно істинного значень фізичної величини. 
18. Чим відрізняються систематичні і випадкові похибки вимірювання? 
19. Наведіть та дайте пояснення терміну «невизначеність вимірювання». 
20. Наведіть основні властивості функції розподілу ймовірності випадкової величини. 
21. Розкрийте сутність поняття “вимірювальна інформація”. 
22. Наведіть відомі одиниці вимірювання інформації та співвідношення між ними. 
23. Наведіть визначення міри інформації за Р. Хартлі  та за К.Шенноном. 
24. Розкрийте зміст понять «сигнал», «інформаційний сигнал». 
25. Наведіть класифікацію інформаційних сигналів за призначенням. 
26. Наведіть приклади математичного запису сигналів. 
27. Охарактеризуйте особливості аналогових і дискретних сигналів. 
28. Дайте визначення поняття “вимірювальний канал”, охарактеризуйте його структуру. 
29. Наведіть означення еталона та основні його застосування. 
30. Поясність необхідність створення та використання цілого сімейства еталонів для 

відтворення однієї ФВ одного розміру. 
 

Вища математика 

1. Визначники другого і третього порядку. Їх властивості. 
2. Означення матриці. Основні види матриць. 
3. Розв язування систем лінійних рівнянь за формулами Крамера. 
4. Розв язування систем лінійних рівнянь методом Гаусса. 
5. Означення скалярного добутку двох векторів та його властивості. Умова 

ортогональності двох векторів.  
6. Векторний добуток двох векторів, заданих координатами. 
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7. Поняття функції. Способи задання функції. Область визначення, область значення 
функції. 

8. Основні елементарні функції , їх властивості. 
9. Числова послідовність. Арифметична і геометрична прогресія. 
10. Означення похідної. Механічний та геометричний зміст похідної. 
11.  Умови зростання і спадання функцій. 
12. Локальний екстремум функції. Необхідна умова екстремуму. Достатні умови 

екстремуму. 
13. Комплексні числа. Алгебраїчна, тригонометрична і показникова форма 

комплексного числа. 
14. Дії над комплексними числами в алгебраїчній формі. 
15. Поняття невизначеного інтеграла., його властивості. Таблиця інтегралів. 
16. Обчислення площі плоскої фігури за допомогою визначеного інтеграла. 
17. Невласні інтеграли. 
18. Функція багатьох змінних, означення, границі, неперервність. 
19. Частинні похідні функції багатьох змінних. 
20. Похідні вищих порядків функції багатьох змінних. 
21. Екстремум функції багатьох змінних. 
22. Сформулювати основні властивості рядів. 
23. Що називається геометричним рядом? Сформулювати умову збіжності 

геометричного ряду. 
24. Що називається рядом Діріхле (узагальненим гармонічним рядом)? Сформулювати 

умову збіжності ряду Діріхле. 
25. Що називається рядом Тейлора? 
26. Сформулювати необхідну і достатню умови збіжності ряду Тейлора. 
27. Який ряд називається рядом Маклорена? 
28. Записати розкладання в ряд Маклорена функцій xe , xsin .  
29. Наведіть означення тригонометричного ряду.  
30. Наведіть формули для коефіцієнтів Фур’є заданої функції. Наведіть означення ряду 

Фур’є заданої функції. 

 
Фізика 

Механіка 

1. Першу половину шляху автомобіль рухався зі швидкістю 72 км/год, а другу 
половину шляху – зі швидкістю 36 км/год. Визначити середню швидкість руху 
автомобіля.  

2. Два тіла з масами 2 і 4 кг рухаються назустріч одне одному зі швидкостями 5 м/с і 7 
м/с. Визначити швидкість тіл після прямого абсолютно непружного удару. 

3. Тіло рухається згідно з рівнянням S =  4t
2+2t

3+7. Визначити швидкість і прискорення 
тіла в момент часу t = 2 с. 

4. Молот масою m вільно падає з висоти h. Знайти силу удару, якщо тривалість його t.  

5. Під дією сили 10 Н тіло рухається прямолінійно так, що залежність його шляху від 
часу визначається рівнянням S = A – Bt + Ct

2, де С = 1 м/c2. Знайти масу тіла m.  
6. Точки, що розміщені на відстані 10 см від осі диска, мають лінійну швидкість 3 м/с. 

Яку кількість обертів в секунду виконує диск?  
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7. На яку максимальну висоту maxh  підніметься тіло, що кинуто під кутом α  до 

горизонту зі швидкістю 0v ? . 

8. Знайти довжину хвилі основного тону “ля” з частотою Ãö435=ν . Швидкість звуку 
дорівнюю 340 м/c.  

9. Кулька, густина якої 1ρ , здійснює незгасаючі коливання. Як зміниться період 

коливань, якщо її замінити на кульку з густиною 2ρ   такого самого радіуса? 
10. Маятник виконує вертикальні коливання. В якому положенні відносно точки 

рівноваги він матиме максимальну кінетичну та максимальну потенціальну енергії? 

 

Молекулярна фізика 

11. За якої температури 1 літр повітря матиме масу 1 г? Тиск нормальний, молярна маса 

повітря ã/ìîëü29=µ . 

12. Побудувати графіки залежності густини ідеального газу ρ  від температури Т при 
ізотермічному та ізобаричному процесах.  

13. Чому батареї парового та водяного опалення розміщують поблизу підлоги, а не вгорі 
біля стелі.    

14. Ідеальна теплова машина працює за циклом Карно і виконує за один цикл роботу 2,94 
кДж та віддає за один цикл холодильнику 13,4 кДж теплоти. Знайти ККД циклу.   

15. У балоні міститься 10 кг газу за тиску 10 МПа. Знайти, яку масу газу взяли з балона, 
якщо кінцевий тиск став дорівнювати 2,5 МПа. Температуру газу вважати сталою.  

16. Знайти густину водню за температури 15 °С і тиску 97,3 кПа.  
17. Запишіть вираз для енергії двохатомної молекули за температури Т. 

Електрика 

18. На скільки однакових частин потрібно розрізати провідник, щоб, з’єднавши їх 
паралельно, дістати опір у 9 разів менший? 

19. Заряджена частинка рухається у магнітному полі по колу зі швидкістю v . Індукція 
магнітного поля  – В. Радіус кола – r. Знайти заряд частинки, якщо відомо, що її 
кінетична енергія – W. 

20. Як зміниться сила взаємодії між двома точковими зарядами, якщо величину кожного 
заряду збільшити вдвічі, а відстань між ними зменшити у таку саму кількість разів?  

21. Два металевих циліндричних провідника мають однакову масу, але діаметр першого 
вдвічі більший за другий. Знайти відношення їх опорів.   

22. Чи зміниться кількість теплоти, якщо опір спіралі зменшити, а силу струму збільшити 
вдвічі?  

23. Знайти напруженість електричного поля в точці, що знаходиться посередині між 
різнойменними зарядами q і -q . Відстань між зарядами l. 

24. Конденсатор ємністю 20 мкФ заряджений до різниці потенціалів U = 100 В. Знайти 
енергію конденсатора. 

25. Кулька масою m і зарядом q переміщується з точки 1, де вона знаходиться у стані 
спокою і  потенціал якої φ, в то точку 2, що знаходиться в нескінченності. Знайти 
швидкість кульки в точці 2. 
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Оптика 

26. Абсолютні показники заломлення алмазу і скла відповідно дорівнюють 2,42 та 1,5. Яке 
відношення товщин цих речовин, якщо час проходження світла крізь них однаковий? 

27. Плоске дзеркало повертають на кут 30 градусів. На який кут повернеться відбитий від 
дзеркала промінь? 

28. Під яким кутом до горизонту повинно знаходитись Сонце, щоб його промені, які 
відбиваються від поверхні води, були найбільш поляризованими? Показник 
заломлення води n = 1.33.  

29. Знайти найбільший порядок спектра для жовтої лінії натрію λ = 589 нм, якщо стала 
дифракційної гратки дорівнює d = 2 мкм. 

30. Світлова хвиля червоного кольору в повітрі має довжину хвилі 700 нм. Яка довжини 
хвилі цього світла у воді, показник заломлення якої n = 1.33? 

 

Метрологія та вимірювання 

1. Метрологія, її основні задачі і зміст. Предмет метрології.  
2. Сформулюйте визначення одиниці фізичної величини. Наведіть приклади одиниць 

фізичних величин, що відносяться до механіки, електрики, оптики. Що таке 
розмірність фізичної величини?  

3. Назвіть приведені значення фізичних величин, використовуючи кратні і часткові 
приставки: 5,3x1012 Ом, 10,4x1010  Гц, 2,56x108  Па, 4,67x104  Ом, 0,067 м, 0,0098 с, 
7065х10-11 с, 6,34х10-6  Ф, 45,6х10-9, 12,Зх10-15 Ф. 

4. Позасистемні одиниці, їх види.  
5. Позасистемні одиниці, що допускаються до використання нарівні з одиницями СІ. 

Наведіть приклади. 
6. Стандартні зразки. Для чого вони використовуються? 
7.  Класифікація і типи стандартних зразків. Наведіть приклади стандартних зразків. 
8. Що таке метод вимірювань? За якими ознаками класифікують методи вимірювань? 

Наведіть приклади найбільш поширених методів. 
9. Дайте визначення прямих, опосередкованих і сукупних вимірювань. Наведіть 

приклади застосування кожного з цих вимірювань. 
10. Що таке умови вимірювання? Які вони бувають?  
11. Що таке результат вимірювання і чим він характеризується?  
12. Що таке точність вимірювання і збіжність (прецизійність) результату вимірювання? 
13. Перерахуйте ознаки, за якими можуть бути класифіковані вимірювання. Опишіть 

класифікацію вимірювань за кожною з названих ознак.  
14. Що таке еталон одиниці фізичної величини? Які типи еталонів вам відомі?  
15. Що таке повірочна схема і для чого вона призначена? Що таке повірка засобів 

вимірювань і якими способами вона може здійснюватись? 
16. Метрологічні характеристики ЗВТ. На які основні групи поділяються метрологічні 

характеристики?  
17. Основні метрологічні характеристики засобів вимірювань. Нормування метрологічних 

характеристик. 
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18. Що таке похибка вимірювань? Опишіть класифікацію похибок за характером їх 
прояву. Опишіть ці види похибок. 

19. Що таке похибка результату вимірювань? Опишіть класифікацію похибок за способом 
їх вираження. Опишіть ці види похибок. 

20. Що таке похибка засобу вимірювань? Опишіть класифікацію похибок в залежності від 
місця їх виникнення. 

21. Клас точності засобу вимірювань. Як він визначається? Яку інформацію він містить?  
22. Що таке прямі багаторазові вимірювання? З якою метою вони проводяться?  
23. З яких етапів складається послідовність обробки результатів прямих багаторазових 

вимірювань? 
24. Які закони щільності розподілу ймовірності найчастіше використовуються в 

метрології? Для чого необхідно ідентифікувати форму закону розподілу? Опишіть 
яким чином це робиться. 

25. При яких умовах похибка вимірювання може розглядатись як випадкова величина?  
26. Що таке систематична похибка? Наведіть приклади. Яким чином класифікуються 

систематичні похибки? Способи виявлення і усунення систематичних похибок. 
27. Перерахуйте можливі прояви похибок. Назвіть ознаки, за якими класифікуються 

похибки. Сформулюйте властивості випадкової, систематичної складових похибок 
вимірювань. 

28. Особливості вимірювань неелектричних фізичних величин. Які основні неелектричні 
величини вимірюються за допомогою електричних засобів вимірювальної техніки. 

29. У чому полягають основні переваги вимірювання неелектричних фізичних величин 
електричними вимірювальними приладами? 

30. На які групи поділяються вимірювальні перетворювачі неелектричних фізичних 
величин в електричні за фізичними закономірностями, покладеними в основу їх 
принципу дії. 
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Фахове вступне випробування  
                                                                    

 
Білет № _____  

 
 
 
1. Охарактеризуйте призначення вимірювань та їх роль у житті людства. 
2. Визначники другого і третього порядку. Їх властивості. 
3. Першу половину шляху автомобіль рухався зі швидкістю 72 км/год, а другу половину 
шляху – зі швидкістю 36 км/год. Визначити середню швидкість руху автомобіля 
 
 
 

 
Затверджено на засіданні кафедри 

 інформаційно-вимірювальних систем 
Протокол № 24 від 26 лютого 2018 року 

Завідувач кафедри _______ Д.П.Орнатський 
 
 
 
 
 

Голова фахової атестаційної комісії    Д.П. Орнатський 
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Рейтингові оцінки за виконання окремих завдань фахових вступних випробувань 
 
 

Вид навчальної роботи 

Максимальна величина 
рейтингової оцінки  

(бали) 

Виконання завдання № 1 50 

Виконання завдання № 2 50 

Усього: 100 
 

Значення рейтингових оцінок у балах за виконання завдань 
фахового вступного випробування та їх критерії* 

 

Оцінка в балах 
за виконання окремих завдань 

Критерій оцінки 

90 – 100 
Відмінне виконання лише з незначною 

кількістю помилок 

82 – 89 
Виконання вище середнього рівня з 

кількома помилками 

75 – 81 
У загальному вірне виконання з 

певною кількістю суттєвих помилок 

67 – 74 
Непогане виконання, але зі значною 

кількістю недоліків 

60 – 66 
Виконання задовольняє мінімальним 

критеріям 

менше 60 
Виконання не задовольняє 
мінімальним критеріям 

Увага! Оцінки менше, ніж 60 балів не враховується при визначення  

фахового рейтингу 
 

 

 * Значення оцінок у балах та їх критерії відповідають вимогам  шкали  ECTS   
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Відповідність рейтингових оцінок 

у балах оцінкам за національною шкалою та шкалою ECTS 

 

Оцінка  
в балах 

 

Оцінка 
за національною 

шкалою 

Оцінка 
за шкалою ECTS 

Оцінка Пояснення 

90-100 Відмінно A Відмінно 

(відмінне виконання лише з 
незначною кількістю помилок) 

82 – 89 Добре B Дуже добре  

(вище середнього рівня з кількома 
помилками) 

75 – 81 C Добре 

(в загальному вірне виконання з  
певною кількістю суттєвих 

помилок) 
67 – 74 Задовільно D Задовільно 

(непогано, але зі значною кількістю 
недоліків) 

60 – 66 E Достатньо 

(виконання задовольняє 
мінімальним критеріям) 

35 – 59 Незадовільно 

 

 

FX Незадовільно 

 

1 – 34 F Незадовільно  

 

  
 

 

 

Голова фахової атестаційної комісії    Д. Орнатський 
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(Ф 03.02 – 01) 

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

№ 
прим. 

Куди 
передано 

(підрозділ) 

Дата 
видачі 

П.І.Б. отримувача 
Підпис 

отримувача 
Примітки 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 
 

(Ф 03.02 – 02) 

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

 № 
пор. 

Прізвище ім'я по-батькові 
Підпис 

ознайомленої 
особи 

Дата 
ознайом-
лення 

Примітки 
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(Ф 03.02 – 03) 

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

№  
зміни 

№ листа (сторінки) Підпис 
особи, 
яка 

внесла 
зміну 

Дата 
внесення 
зміни 

Дата 
введення 
зміни Зміненого Заміненого Нового 

Анульо- 
ваного 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

(Ф 03.02 – 04) 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ 

№ 

пор. 

Прізвище ім'я по-батькові Дата ревізії Підпис 
Висновок щодо 

адекватності 

    

    

    

    

    

    

    

    

(Ф 03.02 – 32) 

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН 

 Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата 

Розробник     

Узгоджено     

Узгоджено     

Узгоджено     
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