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1 ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

Програма вступних випробувань складена на підставі Умов прийому на 

навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затверджених 

Наказом МОНУ від 13 жовтня 2016 року №1236, зареєстрованих в Міністерстві 

юстиції України від 23 листопада 2016 року за № 1515/29645.

1.1 ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ

• До участі у конкурсі щодо зарахування на навчання для здобуття

освітнього ступеня магістра зі спеціальностей 151 - Автоматизація та 

комп'ютерно-інтегровані технології (освітня програма -  Прилади і системи 

точної механіки) та 152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 

(освітня програма -  Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка) згідно 

переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 29 квітня 2015 року № 266, допускаються особи, які здобули 

освітній ступінь бакалавра чи магістра або освітньо -кваліфікаційний рівень 

спеціаліста за спеціальностями згідно таблиці 4 Правил прийому до 

Черкаського державного технологічного університету в 2017 р.

Вступник має виявити базові знання з теорії та практики дисциплін, що 

виносяться на вступне випробування.

1.2 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

Перевірити відповідність знань, умінь, навичок вступників вимогам 

програм.

Оцінити ступінь підготовки вступників до вищих навчальних закладів для 

навчання та здобуття ступеня магістра зі спеціальностей 151 - Автоматизація та 

комп'ютерно-інтегровані технології (освітня програма -  Прилади і системи 

точної механіки) та 152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 

(освітня програма -  Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка).



1.3 ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН ТА РОЗДІЛІВ З НИХ, ЯКІ 

ВИНОСЯТЬСЯ НА ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ

На іспит виносяться питання з навчальних програм наступних дисциплін: 

«Матеріалознавство та конструкційні матеріали», «Метрологія та 

взаємозамінність», «Основи механіки приладів», «Основи конструювання 

елементів приладів», «Технологія приладобудування», «Аналогові електронні 

пристрої», «Основи теорії вимірювання приладів», «Оптимізація прийняття 

рішень в техніці», «Діагностика та випробування приладів і машин», 

«Ергономіка та дизайн у приладобудуванні».

Перелік тем з навчальних дисциплін, що виносяться на іспит:

1.3.1 Дисципліна «Матеріалознавство та конструкційні матеріали»:

-  основні різновиди матеріалів;

-  структура, властивості та призначення різних матеріалів;

-  закономірності формування структури та властивостей різних 

матеріалів;

-  методи впливу на формування структури та властивостей різних 

матеріалів;

-  методи покращення властивостей існуючих матеріалів та створення 

нових матеріалів із заданими властивостями.

-  основи термічної, хіміко-термічної обробки та інших способів 

упрочнення матеріалів.

-  залежності між складом, будовою і властивостями матеріалів;

-  основи термічної, хіміко-термічної та інших способів обробки 

матеріалів для покращення властивостей існуючих та створення нових 

матеріалів із заданими властивостями;

-  експериментальні дослідження з аналізу та оптимізації характеристик 

матеріалів, які використовуються у приладобудуванні.



1.3.2 Дисципліна «Метрологія та взаємозамінність».

-  основні поняття метрології;

-  основні положення теорії похибок;

-  основи державної системи забезпечення єдності вимірювань;

-  принципи побудови єдиної системи допусків та посадок;

-  основи державної системи стандартизації, категорії та види 

стандартів;

-  знати основні види похибок виготовлення та вимірювання деталей;

-  якісний зміст різноманітних похибок засобів вимірювання:

-  характер розподілу похибок;

-  методи і засоби вимірювання при технологічній підготовці 

виробництва та експериментальних дослідженнях;

-  вплив систематичних похибок з результату вимірювань;

-  допуски і посадки типових з’єднань деталей приладів, допуски форми, 

розміщення і шорсткості поверхонь ннях:

-  допуски розмірів, які входять в розмірні ланцюги:

-  методи та засоби вимірювання і контролю лінійних та кутових 

розмірів деталей.

1.3.3 Дисципліна «Основи механіки приладів».

- закони статики, кінематики та динаміки;

- методики розрахунку елементів конструкцій на міцність при 

різноманітних видах деформацій;

- методики розрахунку на стиск, зріз і зминання;

- поняття тертя, його види та роль в техніці;

- аналіз механічного стану тіла

- термінологія технічної механіки;

- тіло і сили, що діють на нього;

- розрахунки елементів конструкцій на міцність і жорсткість;



напруги в конструкційних елементах;

1.3.4 Дисципліна «Основи конструювання елементів приладів».

- система проектно-конструкторської документації, правила побудови 

технічних схем та креслень;

- методи статичного, кінематичного та динамічного розрахунку 

механізмів та приладів;

- фізико-хімічні та фізико-механічні властивості матеріалів, методи 

оцінки їх змін під впливом зовнішніх факторів;

- характеристики конструкційних, металевих та неметалевих 

матеріалів, що застосовуються у виробництві приладів, засоби 

одержання заданих властивостей;

- закони структуроутворення механізмів та приладів, конструювання та 

розрахунок деталей, вузлів та приладів в цілому.

- типові розрахунки електрообладнання;

- характеристики металевих та неметалевих матеріалів

1.3.5 Дисципліна «Технологія приладобудування».

-  теоретичні основи технології приладобудування, закономірності 

побудови технологічних процесів;

-  фактори, впливаючи на які можна інтенсифікувати виробництво та 

підвищити його якість;

-  методи аналізу, розрахунку і проектування при рішенні технологічних 

проблем.

1.3.6 Дисципліна «Аналогові електронні пристрої».

- основні технічні показники аналогових пристроїв;

- режими роботи підсилювальних елементів;

- властивості підсилювачів зі зворотнім зв’язком;



- схеми включення транзисторів та їх позначення;

- функціональні пристрої на основі операційних підсилювачів.

- схемотехнічне проектування аналогових пристроїв на інтегральній 

технології

- розрахунки параметрів і режимів роботи аналогових пристроїв;

- методи аналізу пристроїв підсилення сигналів та інших аналогових 

пристроїв по їх еквівалентним схемам;

1.3.7 Дисципліна «Основи теорії вимірювання приладів».

- математичні моделі об'єктів вимірювання та засобів вимірювання;

- статичні та динамічні характеристики засобів вимірювання;

- математичні моделі сигналів, що використовуються для опису 

фізичних процесів у засобах вимірювання;

- алгоритми обробки дослідних даних.

- аналіз засобів вимірювання для різних законів розподілу ймовірності 

вимірювальних величин та похибок засобів вимірювання;

- якісний зміст різноманітних похибок як вимірювання, так і засобів 

вимірювання;

- вплив систематичних похибок на результат вимірювань;

- обробка дослідних даних.

1.3.8 Дисципліна «Оптимізація прийняття рішень в техніці»

-  роль оптимізації в процесі розробки, виробництва та експлуатації 

техніки;

-  основні напрямки розвитку та застосування методів оптимізації 

прийняття рішень в техніці;

-  прийоми, методи та методики, які сприяють оптимальній організації 

пошуку нових, більш ефективних рішень, активізації мислення, 

розвитку та реалізації творчих здібностей.



— методи системного аналізу в процесі досягнення мети та вирішення 

оптимізаційних задач;

— математичні та евристичні методи для оптимізації прийняття рішень;

— підвищення ефективності творчої праці;

— методи випереджуючого управління.

1.3.9 Дисципліна «Діагностика та випробування приладів і машин».

- роль діагностики в забезпечуванні необхідної якості приладів і 

машин;

- основні напрямки розвитку методів діагностики і випробувань;

- математичні методи вирішення задач діагностики і випробувань;

- методики вибору відповідних вимірювальних засобів і математичної 

обробки отриманих даних в ході діагностування і випробувань;

- фізичні явища, які використовуються при розробці засобів 

діагностики і випробувань;

- основи інженерних розрахунків і засобів вимірювань, що 

застосовуються для вирішення задач діагностики і випробувань.

- математичне моделювання при функціональному діагностуванні 

аналогових об'єктів;

- пошук несправностей приладів і машин.

1.3.10 Дисципліна «Ергономіка та дизайн у  приладобудуванні»

— основи теорії, розрахунку і визначення основних ергономічних 

покажчиків приладів та систем;

— методики проведення ергономічної експертизи;

— основні тенденції в сфері розробки реклами, товарних знаків, 

фірмового стилю, концептуальної стратегії розвитку товарного 

виробництва в сучасному промисловому дизайні.

— структурно-функціональний аналіз існуючих приладів та систем з



позиції забезпечення їх ергономічності;

— конструктивна схема приладу в узгодженні із запропонованим до 

нього дизайн-проектом;

— композиція приладу або системи з урахуванням її функціональних і 

конструктивних особливостей на основі існуючих базових моделей і 

сформульованих вимог з ергодизайну;

— робоче місце людини-оператора в залежності від специфіки 

обладнання і умов праці на конкретному виробництві;

— матеріали деталей, що створюють форму і загальну композицію 

приладу,

— процеси обробки, а також вид і колір покриття, виходячи із 

функціональних, ергономічних і естетичних вимог до виробу;

— тривимірна кольорова модель приладу, системи, або їх окремих 

елементів на ПЕОМ;

— ергономічний проект контрольно-вимірювального приладу або 

системи;

— модернізація і вдосконалення ергономічних властивостей і 

характеристик приладів, підвищення якості відповідно з вимогами 

суспільства;
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2 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

Вимоги до вступного іспиту відповідають вимогам чинних навчальних 

програм згідно стандарту вищої освіти зі спеціальностей 151 - Автоматизація та 

комп'ютерно-інтегровані технології (освітня програма -  Прилади і системи 

точної механіки) та 152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 

(освітня програма -  Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка).

Час тестування -  3 астрономічні години (180 хвилин).

Вступні випробування проводяться у формі тестування в письмовій формі.

Тестове завдання складається з трьох блоків. Блок 1 -  10 завдань. Блок 2 -  

10 завдань. Блок 3 -  три завдання.

Блоки 1 та Блок 2 містять завдання закритого типу, Блок 3 -  відкритого 

типу.

Для тестових Блоків 1 та 2 подано по чотири варіанти відповідей, з яких 

тільки одна правильна. Тестове питання вважається виконаним правильно, 

якщо вступник вказав саме правильну відповідь.

Блок 3 містить три завдання практичного типу.

Правильність виконання завдань оцінюється відповідно до критеріїв 

оцінювання знань.

Екзаменатор не зобов’язаний читати розв’язання завдань, що наведені 

вступником в чернетці.

Оцінювання роботи здійснюється за 100-бальною шкалою відповідно до 

критеріїв оцінювання.

Вступник допускається до участі у конкурсі на зарахування за умови 

отримання не менше 24 балів на вступному випробуванні.



З КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

1. Вступні випробування з фаху оцінюються за 100 -  бальною шкалою:

• За правильне розв’язання кожного з тестових питань Б ло к у  1 

вступник одержує по 3 бали (всього ЗО балів), Б ло к у  2 вступник 

одержує по 4 бали (всього 40 балів). За неправильну відповідь на 

тестове завдання вступник отримує -  0 балів.

• За правильне розв’язання кожного з тестових питань Б ло к у  З 

вступник одержує по 10 балів (всього ЗО балів)). Причому, якщо 

допущена не груба помилка або недолік при правильному в 

цілому розв'язанні 6-9 балів; правильно розв’язана половина 

задачі -  5 балів, якщо хід розв'язання в цілому правильний, але 

допущена груба помилка, яка призвела до неправильної відповіді 

-  3-4 бали; допущена груба помилка, яка призвела до 

неправильної відповіді -  1-2 бали; в інших випадках - 0 балів.

2. Оцінка за тест (співбесіду) виставляється як сума балів за кожне 

завдання.

3. До конкурсного відбору при прийомі на навчання допускаються особи, 

що отримали не нижче 24 балів (зараховано).

Голова атестаційної комісії 
зі спеціальностей
151 - Автоматизація та комп'ютерно- 
інтегровані технології (освітня 
програма -  Прилади і системи точної 
механіки) та 152 - Метрологія та 
інформаційно-вимірювальна техніка 
(освітня програма -  Метрологія та 
інформаційно-вимірювальна техніка) Ю.Ю. Бондаренко


