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ВСТУП
Мета додаткового вступного випробування — визначення рівня знань за напрямами
професійної діяльності та формування контингенту студентів, найбільш здібних до
успішного опанування дисциплін відповідних освітньо-професійних програм підготовки фахівців
з вищою освітою освітнього ступеня «Магістр». Вступник повинен продемонструвати
фундаментальні, професійно-орієнтовні знання та уміння, здатність вирішувати типові
професійні завдання, передбачені програмою вступу.
Додаткове вступне випробування проходить у письмовій формі у вигляді письмової
відповіді на запитання.
Додаткове вступне випробування проводиться упродовж 30 хв.
Організація додаткового вступного випробування здійснюється відповідно до
Положення про приймальну комісію Національного авіаційного університету.
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Перелік тематик питань
з дисциплін, які виносяться на додаткове вступне випробування
за освітньо-професійною програмою підготовки здобувачів вищої
освітнього ступеня «Магістр»
«Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології»
1. Розкрийте зміст поняття метрологія. Розділи метрології, її основні задачі і зміст.
2. Предмет метрології. Засоби метрології.
3. Обґрунтувати роль і значення мерології для розвитку промисловості та торгівлі.
4. Поясніть, що таке метрологічне забезпечення? Структура та функції метрологічної служби
в Україні.
5. Які є види фізичних величин? Наведіть приклади величин, що належать до різних груп
фізичних величин.
6. Опишіть, які є види фізичних величин? Дайте характеристику видам цих величин.
7. Основні терміни та поняття в мерології.
8. Наведіть опис груп фізичних величин, які класифікуються за видами явищ. Дайте
визначення системи фізичних величин і системи одиниць фізичних величин.
9. Сформулюйте визначення одиниці фізичної величини. Що таке розмірність фізичної
величини?
10. Охарактеризуйте методи метрології.
11. Визначити зміст, мету та завдання метрологічного забезпечення.
12. Розкрийте сутність поняття «позасистемні одиниці», наведіть їх види. Перерахуйте такі
позасистемні одиниці, що допускаються до використання на рівні з одиницями СІ. Наведіть
їх приклади.
13. Розкрийте суть поняття «стандартні зразки». Їх метрологічні характеристики.
Класифікація і типи стандартних зразків.
.14. Поясніть, що таке метод вимірювань? Які методи вимірювань найбільш поширені?
15. Поясніть зміст терміну «вимірювання». Дайте визначення прямих, опосередкованих і
сукупних вимірювань, вкажіть їх переваги та недоліки.
16. Поясніть, що таке умови вимірювання? Що таке результат вимірювання і чим він
характеризується?
17. Перерахуйте ознаки, за якими можуть бути класифіковані вимірювання. Опишіть
класифікацію вимірювань за кожною з названих ознак.
18. Поясніть, що таке засоби вимірювань? Що таке статистичні характеристики, функція
перетворення, вимірювальний перетворювач, засоби вимірювання?
19. Поясніть, що таке нормовані метрологічні характеристики засобів вимірювальної
техніки? Що таке еталон, взірцевий, робочий засіб вимірювальної техніки?
20. Поясніть, що таке еталон одиниці фізичної величини? Що таке повірка засобів
вимірювань і якими способами вона може здійснюватись?
21. Які статистичні методи контролю ви знаєте?
22. Розкрийте зміст поняття «метрологічні характеристики». На які основні групи
поділяються метрологічні характеристики?
23. Поясніть поняття похибки вимірювання. Подайте класифікацію похибок за характером їх
прояву. Вкажіть види цих похибок.
24. Розкрийте сутність поняття «похибка результату вимірювання». Опишіть класифікацію
похибок за способом їх вираження.
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25. За якими критеріями може здійснюватися класифікація показників оцінки рівня якості
продукції (послуг)?
26. Розкрийте зміст поняття «похибка засобу вимірювання». Опишіть класифікацію похибок
в залежності від місця їх виникнення.
27. Обґрунтуйте, при яких умовах похибка вимірювання може розглядатись як випадкова
величина? Що таке гауссівський розподіл?
28. Розкрийте зміст поняття «систематична похибка». Яким чином класифікуються
систематичні похибки?
29. Перерахуйте можливі прояви похибок. Сформулюйте властивості випадкової та
систематичної складових похибок вимірювань.
30. Фактори, що впливають на вибір методів оцінки ризику.
31. Опишіть, як класифікується похибки по залежності абсолютної похибки від значення
вимірювальної величини, в залежності від впливу характеру вимірювальних величин?
32. Управління ризиком. ймовірність ризику
33. Розкрийте зміст поняття класу точності засобу вимірювань. Як він визначається? Яку
інформацію він містить?
34. Характеристика застосовності методів оцінки ризику
35. Розкрийте зміст поняття «прямі багаторазові вимірювання». З яких етапів складається
послідовність обробки результатів прямих багаторазових спостережень?
36. Які закони густини ймовірності найчастіше використовуються у вимірювальній техніці.
Вкажіть їх характерні особливості.
37. Визначення поняття ризику поняття ризику підприємства.
38. Поясніть, в яких випадках проводять вимірювання з багатократними незалежними
спостереженнями? Що приймають за результат таких спостережень?
39. Назвіть основні числові характеристики ряду спостережень. Що таке гістограма, навіщо і
як вона будується?
40. Що таке «методи та інструменти контролю якості»?
41. Відношення між принципами, системою і процесом управління ризику
42. Сформулюйте правила округлення результату і похибки вимірювання при їх записі.
Наведіть приклади.
43. Характеристика застосовності методів оцінки ризику
44. Охарактеризувати об’єкти і органи державного нагляду.
45. Статистичні методи контролю якості.
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Приклад білету додаткового вступного випробування
Міністерство освіти і науки України
Національний авіаційний університет
Навчально-науковий Аерокосмічний інститут
Кафедра машинознавства
Освітній ступінь Магістр
Галузь знань 15 «Автоматизація та електронно-вимірювальні системи»
Спеціальність 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології»
Освітньо-професійна програма «Якість, стандартизація та сертифікація»

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова відбіркової комісії АКІ
____________С.Дмитрієв

Додаткове вступне випробування
Білет № _1____
Завдання 1.. Поясніть зміст терміну «вимірювання». Дайте визначення прямих,
опосередкованих і сукупних вимірювань, вкажіть їх переваги та недоліки.
Завдання 2. Розкрийте зміст поняття метрологія. Розділи метрології, її основні задачі і
зміст. Предмет метрології. Засоби метрології.
Завдання 3. Статистичні методи контролю якості.

Затверджено на засіданні кафедри машинознавства: протокол № 4 від «26» березня 2018 р.
Завідувач кафедри машинознавства

Кіндрачук М.В.

Голова фахової атестаційної комісії

Носко П.Л.

Система менеджменту якості
Шифр
СМЯ НАУ
Програма додаткового вступного
документа П 22.01.06(02)-01-2018
випробування за освітньо-професійною
програмою підготовки фахівців з вищою
Стор. 8 з 10
освітою освітнього ступеня «Магістр»

Рейтингові оцінки за виконання окремих завдань додаткових вступних випробувань
Вид навчальної роботи

Максимальна величина рейтингової оцінки
(бали)
1
2
Виконання завдання № 1
80
Виконання завдання № 2
60
Виконання завдання № 3
60
Усього
200
Значення рейтингових оцінок в балах за виконання завдань вступних випробувань та їх
критерії
Оцінка в балах за виконання
Критерій оцінки
окремих завдань
72-80
54-60
Відмінно
(відмінне виконання лише з незначною кількістю
помилок)
60-71
45-53
Добре
(в загальному вірне виконання з певною кількістю
суттєвих помилок)
40-70
30-44
Задовільно
(непогано, але зі значною кількістю недоліків. В
цілому задовольняє мінімальним критеріям)
Менше 40
Менше 30
Виконання не задовольняє мінімальним критеріям
Відповідність рейтингових оцінок
у балах оцінкам за національною шкалою
Оцінка
в балах

Пояснення

180-200
140-179
100-200
100-139

0-99

Відмінно
Додаткове
(відмінне виконання лише з незначною
вступне
кількістю помилок)
випробування
складено
Добре
(в загальному вірне виконання з певною
кількістю суттєвих помилок)
Задовільно
(непогано, але зі значною кількістю
недоліків. В цілому задовольняє
мінімальним критеріям)
Додаткове вступне випробування не склав

Розробники програми:
Доцент кафедри машинознавства

_____________ В.Б.Мельник

Голова фахової атестаційної комісії

П.Л. Носко

Система менеджменту якості
Шифр
СМЯ НАУ
Програма додаткового вступного
документа П 22.01.06(02)-01-2018
випробування за освітньо-професійною
програмою підготовки фахівців з вищою
Стор. 9 з 10
освітою освітнього ступеня «Магістр»

(Ф 03.02 – 01)

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА
№
прим.

Куди
передано
(підрозділ)

Дата
видачі

Підпис
отримувача

П.І.Б. отримувача

Примітки

(Ф 03.02 – 02)
№
пор.

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ
Підпис
Дата
Прізвище ім'я по-батькові
ознайомленої
ознайомособи
лення

Примітки

(Ф 03.02 – 03)
АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН
№ листа (сторінки)
№
зміни

Зміненого Заміненого

Нового

Анульованого

Підпис
особи,
яка
внесла
зміну

Дата
внесення
зміни

Дата
введення
зміни

Система менеджменту якості
Шифр
СМЯ НАУ
Програма додаткового вступного
документа П 22.01.06(02)-01-2018
випробування за освітньо-професійною
програмою підготовки фахівців з вищою
Стор. 10 з 10
освітою освітнього ступеня «Магістр»

(Ф 03.02 – 04)
АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ
№
пор.

Прізвище ім'я побатькові

Дата ревізії

Підпис

Висновок
щодо адекватності

(Ф 03.02 – 32)
УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН
Підпис
Розробник
Узгоджено
Узгоджено
Узгоджено

Ініціали, прізвище

Посада

Дата

