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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
На вступні випробування виносяться блоки таких фахових дисциплін:
«Основи метрології та вимірювальної техніки», «Метрологічне
забезпечення виробництва», «Основи стандартизації», «Основи сертифікації»,
«Методи та засоби вимірювань».
ІІ. ЗМІСТ ПРОГРАМИ
Основи метрологiї та вимiрювальної технiки. Експериментальна
iнформатика та метрологiя; основнi поняття, рiвняння та принципи
вимiрювання (В);основи теорії засобів вимiрювальної технiки (ЗВТ),
структурний аналiз ЗВТ, класифiкацiя похибок ЗВ, оцiнювання сумарної
похибки ЗВТ за складовими; основи теорії підвищення точностi В, класифiкацiя
та аналiз методiв кореляцiї похибок В. Види В: одноразовi, багаторазовi, прямi,
опосередкованi, сукупнi, сумiснi та випадкових величин. Методики виконання
В. Основи теорiї В. залежностей та сигналiв, дискретизація сигналiв, похибки
В. залежностей. Похибки відновлення сигналiв. Метрологiчне забезпечення.
Система державних випробувань та сертифiкацiї. Еталони фiзичних величин.
Методи передавання розмiрiвфiзичних величин. Повiрка засобів вимiрювальної
технiки.
Основи електронiки. Пасивнi та активнi елементи електронiки;
аналогова електронiка на дискретних елементах; iмпульсна технiка;
мiкроелектронiка;
аналоговi
схеми
мiкроелектронiки;
цифрова
мiкроелектронiка; елементи на нових фiзичних явищах.
Основи стандартизації. Роль i значення стандартизацiї в виробництвi
продукцiї. Виробничi, галузевi, державнi та мiжнароднi стандарти.
Класифiкацiя стандартiв. Законодавчi акти про дотримання стандартiв.
Стандарти на вимiрювальну технiку. Державні органи стандартизації.
Методологiя створення стандартiв.
Основи метрологiчного забезпечення. Органiзацiя метрологiчного
забезпечення. Еталонна база фiзичних величин. Державнi еталони. Мiсце
знаходження еталонiв фiзичних величин. Державнi та відомчі метрологiчнi
служби. Системи передачi розмiру фiзичної величини. Схеми перевiрки.
Метрологiчна експертиза. Метрологiчне забезпечення виробництва продукцiї.
Метрологiчне забезпечення експлуатації приладiв та систем. Стандарти на
метрологiчне забезпечення.
Основи сертифiкацiї. Принципи сертифiкацiї. Державнi та мiжнароднi
акти про сертифiкацiю. Методи проведення випробувань. Системи контролю
якостi. Державнi сертифiкацiйнi органи. Лабораторiї та центри сертифiкацiї.
Органiзацiя сертифiкацiйної служби.

Засоби вимiрювання неелектричних величин. Вимiрювальнi
перетворювачi неелектричних величин; методи та засоби вимiрювання
геометричних величин, механiчних величин, часу та параметрiв руху,
теплотехнiчних величин, i властивостей речовин.
Метрологiчне забезпечення виробництва. Основи метрологiчного
забезпечення систем; оцiнка похибки та якостi систем i комплексiв в реальних
умовах експлуатацiї; метрологiчна експертиза технiчноїдокументацiї;
випробування i атестацiя бортових вимiрювальних систем i комплексiв.
Методи та засоби вимiрювань. Загальнi науково-технiчнi проблеми
розвитку вимiрювальної технiки. Мiри електричних величин; вимiрювальнi
перетворювачi електричних величин; аналогові електромеханічні вимiрювальнi
прилади. Вимiрювання сили струму, напруги та е.д.с., потужностi та енергiї;
вимiрювання величин, що характеризують електричнi ланцюги (R,C,L,M), кута
зсуву фаз; частоти i iнтервалiв часу. Вимiрювання величин, що характеризують
магнитне поле. Визначення статичних i динамiчних характеристик
феромагнітних матерiалiв.
Вимiрювання електричних величин. Основнi поняття та визначення;
засоби електричних вимiрювань; види та методи вимiрювань; статичнi та
динамiчнi характеристики засобів вимiрювання; електромеханiчнi прилади
прямого перетворення; осцилографи; цифровiвимiрювальнi прилади;
вимiрювання напруги, струму, частоти, потужностi, енергiї; вимiрювання
електричного опору, параметрiв електричних кiлзмiнного струму, параметрів
магнiтного поля.
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Основніположения.
23.
ДСТУ
1.1-2001
Державна
система
стандартизаціїУкраїни.
Стандартизація та види діяльноси. Терміни та визначенняосновних понять.
24.
ДСТУ 3144-95 Коди і кодування інформації. Штрихове кодування.
Терміни та визначення.
25.
ДСТУ 3145-95 Коди і кодування інформації. Штрихове кодування.
Загальні вимоги
26.
ДСТУ 3146-95 Коди і кодування інформації. Штрихове кодування.
Маркування об'єктів ідентифікації. Штрихкодові позначки ЕА№ Вимоги до
побудови.
27.
ДСТУ 3147-95 Коди і кодування інформації. Штрихове кодування.
Маркування об'єктів ідентифікації. Формат та розташування штрихкодових
позначок ЕАМ на тарі та пакуванні товарної продукції.
28.
ДСТУ ІSО 9000-2001 Системи управління якістю. Основні положення
та словник.
29.
ДСТУ ІSО 9001-2001 Системи управління якістю. Вимоги.

30.
ДСТУ ІSО 9004-2001 Системи управління якістю. Настанови щодо
поліпшення діяльності.
31.
ДСТУ ІSО 9000-3:1994. Стандарти з управління якістю і забезпечення
якості. Частина 1. Настанови щодо вибору і Застосування.
32.
ДСТУ ІSО 9000-2:1993. Стандарти з управління якістю і забезпечення
якості. Частина 2. Настанови щодо застосування ІSО 9001, ІSО 9002 та ІSО
9003.
33.
ДСТУ ІSО 9000-3:1991. Стандарти з управління якістю і забезпечення
якості. Частина 3. Настанови щодо застосування ІЗО 9001 до розроблення,
поставлення та супроводження програмного забезпечення.
34.
ДСТУ ІSО 9000-4:1993. Стандарти з управління якістю і забезпечення
якості. Частина 4. Настанови щодо управління програмою надійності.
35.
ДСТУ ІSО 9001:1995. Системи якості. Модель забезпечення якості в
процесі проектування, розроблення, виробництва, монтажу та обслуговування.
36.
ДСТУ ІSО 9002:1995. Системи якості. Модель забезпечення якості в
процесі виробництва, монтажу та обслуговування.
37.
ДСТУ ІSО 9003:1995. Системи якості. Модель забезпечення якості в
процесі виробництва, монтажу та обслуговування.
38.
ДСТУ ІSО 10011 -1:1990. Настанови щодо перевірки систем якості.
Частина 1. Перевірка.
39.
ДСТУ ІSО 10011-2:1991. Настанови щодо перевірки систем якості.
Частина 2. Кваліфікаційні вимоги до експертів-аудиторів з перевірки систем
якості.
40.
ДСТУ ІSО 10011-3:1991. Настанови щодо перевірки систем якості.
Частина 3. Керування програмами перевірок.
41.
ДСТУ ІSО 9004-1 -95 Управління якістю та елементи системи якості.
Частина 1. Настанови.
42.
ДСТУ ІSО 9004-2-96 Управління якістю та елементи системи якості.
Частина 2. Настанови щодо послуг.
43.
ДСТУ ІSО 9004-3-98 Управління якістю та елементи системи якості.
Частина 3. Настанови щодо перероблюваних матеріалів.
44.
ДСТУ ІSО 9004-4-98 Управління якістю та елементи системи якості.
Частина 4. Настанови щодо поліпшення якості.
45.
ЕМ 45001 Загальні вимоги до діяльності випробувальних лабораторій.
46.
ЕІМ 45002 Загальні вимоги до оцінювання (атестації) випробувальних
лабораторій.
47.
ЕИ 45003 Загальні вимоги до органів з акредитації лабораторій.
48.
ЕМ 45011 Загальні вимоги до органів з сертифікації продукції.
49.
ЕN45012 Загальні вимоги до органів з сертифікації систем якості.
50.
ЕN 45013 Загальні вимоги до органів з сертифікації, що проводять
атестацію персоналу.
51.
EN45014 Загальні вимоги до Заяви постачальника про відповідність.
4. Критерії оцінювання
Оцінювання рівня підготовки, тобто
відбувається на підставі наступних критеріїв:

знань

і

умінь

вступника,

1. Правильність відповіді;
2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу;
3. Вміння користуватись засвоєним матеріалом.
Результати фахового вступного випробування оцінюються за 100бальною шкалою з урахування вищезазначених критеріїв наступним чином:
Рівень
підготовки

Вимоги рівня підготовки згідно критеріям
оцінювання

1

2
Вступник глибоко і в повному обсязі володіє
програмним матеріалом, грамотно, вичерпано
та логічно викладає його в усній або
письмовій формі. При цьому знає
рекомендовану літературу, виявляє творчий
підхід і правильно обґрунтовує прийняти
рішення, добре володіє різносторонніми
уміннями та навичками при виконанні
практичних задач

високий

середній

достатній

низький

дуже низький

Вступник знає програмний матеріал,
грамотно і за суттю викладає його в усній або
письмовій формі, припускаючи незначні
неточності в доказах, трактовці понять та
категорій. При цьому володіє необхідними
уміннями та навичками при виконанні
практичних задач
Вступник знає тільки основний програмний
матеріал, припускає неточності, недостатньо
чіткі формулювання, непослідовність у
викладанні відповідей в усній або письмовій
формі. При цьому нетривке володіння
уміннями та навичками при виконанні
практичних занять
Вступник не знає значної частини
програмного матеріалу. При цьому припускає
принципові помилки в доказах, трактовці
понять та категорій, виявляє низьку культуру
оформлення знань, не володіє основними
уміннями та навичками при виконанні
практичних задач. Вступник відмовляється
від відповіді на контрольні запитання
Знання та уміння з програмного матеріалу
практично відсутні

Відповідність умінь та
знать вступника рівню
підготовки
3

Бал за
100- бальною
системою
4

Вище середнього рівня
вимог

95-100

На середньому рівні
вимог

90-94

Нижче середнього рівня
вимог
Вище середнього рівня
вимог, але нижче
попереднього
На середньому рівні
вимог
Нижче середнього рівня
вимог
Вище середнього рівня
вимог, але нижче
попереднього
На середньому рівні
вимог
Нижче середнього рівня
вимог
Вище середнього рівня
вимог, але нижче
попереднього

85-89
82-84
78-81
74-77
70-73

64-69
60-63
40-59

На середньому рівні
вимог

35-40

Нижче середнього рівня
вимог

1-34
0

Низький та дуже низький рівень підготовки є недостатніми для участі у
рейтинговому конкурсі на зарахування.
V. Порядок проведення фахового вступного випробування
Фахове вступне випробування проводиться у формі тестування. Для
проведення тестування формуються окремі групи вступників в порядку

