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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Прийом здобувачів вищої освіти на навчання для здобуття освітнього
ступеня магістра на основі здобутого раніше освітнього ступеня бакалавра або
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за результатами
складання вступних випробувань. Питання для вступних випробувань – це
система завдань, призначених для встановлення рівня володіння вступником
знань та вмінь для навчання за програмою підготовки магістра за спеціальністю
152 – «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» за освітньою
програмою «Прилади медичної діагностики та неруйнівного контролю».
Порядок проведення вступних випробувань регламентується Правилами
прийому до Східноукраїнського національного університету в 2017 році.Програма
охоплює матеріал в межах навчальних програм фахових дисциплін, що вивчають
студенти напряму підготовки 6.051003 «Приладобудування».
ІІ. ЗМІСТ ПРОГРАМИ
Необхідний додатковий обсяг знань вступника,що вступає на навчання на
спеціальність 152 – «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка за
освітньою програмою «Прилади медичної діагностики та неруйнівного
контролю». на основі здобутого раніше освітнього ступеня бакалавра або
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за іншою (неспорідненою)
спеціальністю становлять наступні дисципліни.
Основи метрологiї та вимiрювальноїтехнiки.
Основнi поняття, фізична величина (ФВ), вимірювання (В), методи
вимірювань – прямі, опосередкованi, сукупнi, сумiснi, засоби вимірювальної
техніки, засоби повірки, похибки методів и засобів вимірювань (ЗВ), класифiкацiя
похибок ЗВ,оцiнювання сумарної похибки ЗВ за складовими; основи теорії
підвищення точностi В. Одиниці фізичних величин. Види В: одноразовi,
багаторазовi, прямi, та випадкових величин. Методики виконання вимірювань.
Метрологiчне забезпечення вимірювань. Система державних випробувань та
сертифiкацiї. Еталони фiзичних величин. Методи передавання розмірів фiзичних
величин. Державна система забезпечення єдності вимірювань.
Основи електротехніки
Електричні кола постійного струму та методи їх розрахунку. Основні
поняття про змінний струм. Розрахунок лінійних кіл синусоїдального струму.
Символічний метод розрахунку кіл синусоїдального струму. Трифазні кола.
Електричні кола несинусоїдального струму. Перехідні процеси в електричних
колах.

Основи електронiки
Пасивнi та активнi елементи електронiки; аналогова електронiка на
дискретних елементах; iмпульснатехнiка; мiкроелектронiка; аналоговi схеми
мiкроелектронiки; цифрова мiкроелектронiка; елементи на нових фiзичних
явищах.
Вимоги до рівня підготовки вступників
Вступник повинен
знати:
- основні прийоми обробки і представлення експериментальних
даних;методи вимірювань;засоби повірки та вимірювань;класифікації
похибок;метрологічні методи вимірювань;
- основні закони електротехніки; методи розрахунків параметрів електричних
кіл постійного та змінного струму;
- принципи дії, конструкцію та основні характеристики електронних
пристроїв і приладів;
уміти:
- підбирати пристрої електронної техніки, електричні прилади та обладнання
з певними параметрами та характеристиками;
- розраховувати параметри електричних, магнітних ланцюгів;
- знімати показання і користуватися електровимірювальними приладами і
пристроями;
- читати принципові, електричні й монтажні схеми;
- застосовувати методи розрахунків зосереджених лінійних і нелінійних
магнітних ланцюгів в усталених режимах;
- застосовувати основні методи розрахунків електричних і магнітних полів.
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IV. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Оцінювання рівня підготовки, тобто знань і умінь вступника, відбувається
на підставі наступних критеріїв:
1. Правильність відповіді;
2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу;
3. Вміння користуватись засвоєним матеріалом.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 100-бальною
шкалою з урахування вищезазначених критеріїв за наступною шкалою:
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.
Пороговий бал «склав / не склав» для вступного іспиту становить 60 балів.
Загальна кількість завдань іспиту – 24.
На виконання роботи відведено 60 хвилин.
В основу визначення рейтингу покладене результати обраховані на основі
загальної суми тестових балів.
Для кожної форми завдань тесту встановлюється відповідна система
оцінювання:
1. Завдання 1-4 для визначення порогу оцінюються – 5 балів;
2. Завдання 5-24 (основні тестові завдання) – 4 бали.
Сума балів, при яких іспит вважається складеним – 60-100 балів.

