
 





 

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕТРОЛОГІЇ 

 

1.1. Фізична величина – основне поняття метрології. Систематизація 

фізичних величин. Основне рівняння вимірювання. 

1.2. Класифікація вимірювань. Значущість вимірювань. Алгоритм 

виконання вимірювальної процедури. Основні компоненти вимірювального 

експерименту. Умови вимірювання. 

1.3. Засоби вимірювальної техніки. Вимірювальні пристрої. Засоби 

вимірювання. 

1.4. Методи вимірювань. 

1.5. Похибки вимірювань. Класифікація похибок вимірювання. 

Систематичні похибки і методи їх виявлення та вилучення. Випадкові похибки. 

Композиція законів розподілу. Оцінювання випадкових похибок прямих 

вимірювань. Методика оцінювання випадкових похибок опосередкованих 

вимірювань. 

1.6. Невизначеність вимірювань. Джерела та складові невизначеності. 

Форми подання стандартних невизначеностей. Комбінована невизначеність. 

Розширена невизначеність. Відносні невизначеності. Послідовність оцінювання 

результату прямих багаторазових вимірювань. 

1.7.Властивості засобів вимірювань. Статичні метрологічні характеристики. 

Похибки засобів вимірювань. Нормування похибок засобів вимірювань. 

Оцінювання статичних метрологічних характеристик. Динамічні метрологічні 

характеристики. 

1.8. Повірка засобів вимірювань. Калібрування. Єдність та простежуваність 

вимірювань. 

 

Розділ 2. ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ ВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ 

 

2.1. Магнітоелектричні прилади. Магнітоелектричний вимірювальний 

перетворювач. Магнітоелектричні амперметри. Магнітоелектричні вольтметри. 

Магнітоелектричні гальванометри. Магнітоелектричні омметри. 

2.2. Електромагнітні прилади. Електромагнітний вимірювальний 

перетворювач. Електромагнітні амперметри і вольтметри. 

2.3. Електродинамічні прилади. Електродинамічний вимірювальний 

перетворювач. Амперметри, вольтметри і ватметри електродинамічної системи. 

Феродинамічний вимірювальний перетворювач. Електромеханічні частотоміри і 

фазометри. 

2.4. Електростатичні прилади. Вимірювальні трансформатори змінного 

струму і напруги. Вимірювальні трансформатори струму. Вимірювальні 

трансформатори напруги. 

2.5. Вимірювання потужності та електричної енергії. Вимірювання активної 

потужності в трифазних колах. Трифазні ватметри. Вимірювання реактивної 

потужності. Похибки вимірювання потужності, які вносяться вимірювальними 

трансформаторами. Вимірювання електричної енергії індукційним лічильником. 

 



 

Розділ 3. ЕЛЕКТРОННІ АНАЛОГОВІ ПРИЛАДИ 

 

3.1. Електронні вольтметри. Електронні вольтметри постійних напруг. 

Електронні вольтметри змінних напруг. Амплітудний (піковий) вольтметр. 

Вольтметр середніх квадратичних значень. Вольтметри середніх значень. 

3.2. Електронні частотоміри. Суть методу заряду і розряду конденсатора.  

Електронний конденсаторний частотомір. 

3.3. Електронні фазометри. Електронний фазометр часового перетворення. 

3.4. Мостові засоби вимірювань. Міст Уітстона. Загальна теорія мостових 

схем. Вимірювальні мости постійного струму. Вимірювальні мости змінного 

струму. Автоматичний міст постійного струму. 

3.5. Компенсаційні засоби вимірювань. Компенсатори постійного струму. 

Компенсатори змінного струму. 

3.6. Вимірювання електричної енергії електронними лічильниками. 
 

Розділ 4. ЦИФРОВІ ВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ 

 

4.1. Квантування і дискретизація. Похибки цифрових вимірювальних 

приладів. 

4.2. Класифікація цифрових вимірювальних приладів. 

4.3. Цифрові частотоміри. Цифровий частотомір середніх значень. 

Цифровий періодомір (частотомір миттєвих значень). 

4.4. Цифрові фазометри. Цифровий фазометр миттєвих значень. Цифровий 

фазометр середніх значень. 

4.5. Цифровий вимірювач параметрів електричного кола. 

4.6. Цифрові вольтметри. Цифровий вольтметр часо-імпульсного 

перетворення. Цифровий вольтметр послідовного наближення. Цифровий 

вольтметр слідкувального зрівноваження. Цифровий вольтметр порозрядного 

зрівноваження. 

4.7. Аналого-цифрові перетворювачі. АЦП двотактного інтегрування. 

Сигма-дельта АЦП. Параметри АЦП. Алгоритм взаємодії АЦП і числового 

перетворювача. 
 

Розділ 5. ВИМІРЮВАННЯ МАГНІТНИХ ВЕЛИЧИН 

 

5.1. Вимірювальні перетворювачі магнітних величин. 

5.2. Вимірювання характеристик постійних магнітних полів. 

5.3. Вимірювання різниці магнітних потенціалів. 

5.4. Вимірювання характеристик постійних магнітних полів веберметром. 

5.5. Випробування феромагнітних матеріалів. Визначення статичних 

магнітних характеристик. Визначення динамічних магнітних характеристик. 

5.6. Сенсори струму і напруги на основі ефекту Холла. Сенсори струму 

компенсаційного типу. Методика розрахунку параметрів сенсора струму. Сенсори 

напруги компенсаційного типу. 



 

Розділ 6. ВИМІРЮВАННЯ НЕЕЛЕКТРИЧНИХ ВЕЛИЧИН 

 

6.1. Особливості вимірювання неелектричних величин. Узагальнена 

структурна схема перетворювача неелектричної величини. 

6.2. Параметричні вимірювальні перетворювачі. Резистивні перетворювачі. 

Ємнісні перетворювачі. Індуктивні перетворювачі. Генераторні вимірювальні 

перетворювачі. Індукційні перетворювачі. П’єзоелектричні перетворювачі. 

Електретні перетворювачі. Термоелектричні перетворювачі. Фотоелектричні 

перетворювачі. 

 

Розділ 7. МІКРОПРОЦЕСОРНІ ЗАСОБИ ВИМІРЮВАНЬ 

 
7.1. Функції, що виконуються мікропроцесорами у вимірювальних системах. 

7.2. Архітектура мікропроцесорної системи. 

7.3. Покращення метрологічних характеристик. 

7.4. Процесорні похибки вимірювань. 

7.5. Принципи організації мікропроцесорного частотоміра. 

7.6. Принципи організації мікропроцесорного фазометра. 

7.7. Мікропроцесорний вимірювач струму та напруги. 

7.8. Побудова мікропроцесорного вимірювального каналу потужності. 

 

Критерії оцінки знань вступників до аспірантури 

 

У програму фахового вступного іспиту входять питання з фундаментальних 

та загально-інженерних дисциплін, які є базовими для навчання за відповідною 

освітньо-науковою програмою підготовки «доктор філософії». Теоретичні 

питання, у кількості трьох, охоплюють весь комплекс напрямків фундаментальної 

та загально-інженерної підготовки. При відповідях на них претендент повинен 

продемонструвати такий рівень фундаментальної підготовки, який дозволить 

йому успішно опанувати наступний рівень кваліфікації. При відповідях на 

питання претендент повинен продемонструвати не тільки володіння науковим 

матеріалом, але й розуміння зв’язку теорії та практики. 

 

Критерії оцінки знань: 

Оцінювання знань вступників до аспірантури за вступні іспити здійснюється 

за шкалою ECTS:  

Рівень 

компетен

т-ності 

За 

бально

ю 

шкалою 

За 
шкало

ю 
ЕКТС 

Критерії оцінювання 

IV 

Високий 

(творчий) 

 

90 – 100 А 

Здобувач вільно володіє категоріальним 
апаратом дисципліни, має ґрунтовні знання 
теоретичного матеріалу та демонструє високий 
рівень методичної грамотності при виконанні 
завдань практичного спрямування. 



III 

Достатній 

(конструк- 

тивний) 

 

82-89 В 

Здобувач демонструє вільне володіння 
навчальним матеріалом з дисципліни, вміє 
професійно відстоювати свою точку зору, володіє 
добре сформованими методичними уміннями і 
навичками. У відповідях на запитання здобувач 
може допускати несуттєві помилки за умови 
своєї загальної наукової грамотності. Відповіді 
повні, логічно структуровані. 

75-81 С 

Здобувач демонструє достатній рівень 
володіння теоретичним матеріалом курсу, уміє 
викласти його у взаємозв’язку з практичними 
уміннями і навичками, добре володіє 
методичними знаннями. У відповідях можуть 
траплятися окремі помилки, які суттєво не 
впливають на загальний рівень підготовки з 
даної дисципліни, деякі практичні навички 
роботи з освоєним матеріалом сформовані 
недостатньо. 

II 

Середній 

(репро- 

дуктив- 

ний) 

 

64-74 D 

Здобувач демонструє посереднє, 
фрагментарне володіння теоретичним 
матеріалом курсу, неточне трактування 
основних термінів і понять дисципліни, з 
допомогою викладача може аналізувати 
матеріал, робити висновки. Рівень 
сформованості практичних вмінь недостатній. 

60-63 E 

Здобувач демонструє володіння навчальним 
матеріалом на рівні, вищому за початковий. 
Відповіді неповні, поверхові. Теоретичний зміст 
курсу освоєний частково, деякі практичні 
навички роботи не сформовані, частина 
передбачених програмою навчальних завдань не 
виконано або якість виконання оцінено числом 
балів, близьким до мінімального. 

І 

Низький 

 

35-59 FX 

Здобувач не засвоїв більшої частини 
матеріалу, у відповідях допускає суттєві 
помилки, володіє матеріалом на рівні окремих 
фрагментів,  більшість передбачених програмою 
навчальних завдань не виконано; при 
додатковій самостійній роботі над матеріалом 
курсу можливе підвищення якості виконання 
навчальних завдань (з можливістю повторного 
складання) 
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