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ВСТУП 
При вступі на здобуття освітнього ступеня «магістр» за спеціальністю «Метрологія та ін-

формаційно-вимірювальна техніка» перевіряється рівень базових знань з метрології та інформа-
ційно-вимірювальних технологій, стандартизації, сертифікації та управління якістю промислової 
продукції, метрологічного забезпечення технічних систем перероблювальних технологічних ком-
плексів. Програма включає основні питання по базовим дисциплінам. Розкриття цих питань вима-
гає також міцних знань по фундаментальним дисциплінам. 

Розділ 1. Основи метрології, стандартизації та сертифікації 

1. Етапи розвитку метрології [1,8,10]. 
2. Принципи, методи визначення і нормування метрологічних систем вимірювання [1,8,9]. 
3. Одиниці фізичних величин та їх системи. Теорія одиниць фізичних величин [8,9,11]. 
4. Державна система забезпечення єдності вимірювань [8,12]. 
5. Основні поняття теорії похибок. Характеристики похибок. Похибка: систематична, про-

гресуюча, груба. Принципи оцінювання похибок [8,11,12]. 
6. Поняття про засоби вимірювання. Елементарні та комплексні засоби вимірювань [8,9,11]. 
7. Характеристики і параметри засобів вимірювань. Вимірювальна техніка [9,11]. 
8. Основні поняття про контроль. Етапи контролю. Допусковий контроль. Класифікація кон-

тролю за ознаками, за видом дії на об’єкт, за формою порівняльних сигналів [8,9]. 
9. Фізичні величини. Вимірювальна величина. Класифікація величин за видами явищ, за на-

лежністю до різних груп фізичних процесів за розмірністю [8,9,11]. 
10. Основні поняття про випробування [9,12]. 
11. Державна метрологічна служба України, її структура та завдання. Міжнародні метрологі-

чні організації [8,11,12]. 
12. Основна мета стандартизації. Основні терміни та визначення у галузі стандартизації. [1-4]. 
13. Основні принципи та завдання стандартизації [1-5]. 
14. Стандарти та їх застосування [3,4]. 
15. Органи Державної служби зі стандартизації [2,3]. 
16. Методи і форми стандартизації [1,2]. 
17. Гармонізація національних стандартів з міжнародними стандартами [2,3]. 
18. Сертифікація в Україні.  Структура системи УкрСЕПРО [4,7,14]. 
19. Порядок проведення сертифікації продукції та сертифікації систем якості в УкрСЕПРО [4,5,7,14]. 
20. Основні положення Державної системи сертифікації [4,11]. 
21. Державна система сертифікації України та її функції [4,11,12]. 
22. Обов‛язкова і добровільна сертифікація продукції [4,14]. 
23. Моделі, засоби і методи здійснення сертифікації [4,15,16]. 
24. Сертифікація систем якості. Вимоги до документації на системи якості [4,6,17,18].  
25. Права, обов’язки та відповідальність аудиторів. Критерії оцінки аудиторів [6]. 
26. Порядок проведення робіт з сертифікації систем якості [17]. 
27. Аспекти сертифікації: наукова. метрологічна, технологічна, правова, нормативна 

[3,4,13,14,16]. 

Перелік рекомендованої літератури 

1. Бичківський Р.В. Метрологія, стандартизація, управління якістю і сертифікація : підручник / 
Р.В. Бичківський, П.Г. Столярчук, П.Р. Гамула. – 2-е вид., випр. і доп. – Львів: Видавництво Наці-
онального університету "Львівська політехніка", 2004. – 560 с. 

2. Закон України «Про стандартизацію» №2408-ІІІ від 17 травня 2001 року ( в редакції №2289-VI від 
30.07.2010). 

3. Закон України N 3164-IV від 01.12.2005 «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки 
відповідності» (редакція № 5312-17 від 04.11.2012).  

4. Кириченко Л.С. Стандартизація і сертифікація товарів та послуг: Підручник / Л.С. Кириченко, 
А.А. Самійленко. – Харків: Вид-во «Ранок», 2008.- 240 с. 
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5. Студеняк І.П. Основи стандартизації та сертифікації товарів та послуг / І.П. Студеняк, Ю.М. Аж-
нюк, І.М. Чучка. – К.: Кондор. – 2007. – 152 с. 

6. Настанови щодо здійснення аудитів систем управління якістю і екологічного управління (ISO 
19011:2002,IDT) ДСТУ ISO 19011:2003. – К.: Держспоживстандарт України, 2004. – 24 с. 

7. Сертифікація в Україні. Нормативні акти та інші документи. – Т.2. – Київ, 1998. – 416 с. 
8. Основи метрології та вимірювань / Д.Б. Головко, К.Г. Рего, Ю.О. Скрип-ник. – К.: Либідь, 2001. – 408 с. 
9. Цюцюра В.Д. Метрологія та основи вимірювань: навч. посіб. / В.Д. Цюцюра, С.В. Цюцюра. – К.: 

Знання-Прес, 2003. – 180 с. 
10. Гутіков В.В. Метрологія, стандартизація, сертифікація та ліцензування : стандартизація та серти-

фікація в Україні: навч. посіб.: для студентів спеціальності "Технологія харчування" денної та за-
очної форм навчання / В.В. Гутіков. — Донецьк: ДонДУЕТ, 2006. — 166 с. 

11. Богомолов О.В., Управління якістю переробних і харчових виробництв. / О.В. Богомолов, О.М. 
Сафонова, О.І. Шаповаленко, О.І. Черевко – Х.: Еспада, 2006. – 296 с. 

12. Тарасова В.В. Метрологія, стандартизація і сертифікація: підруч. / В.В. Тарасова, А.С. Малиновсь-
кий, М.Ф. Рибак; МОН України, ДАУ. — К.: ЦУЛ, 2006. — 264 с. 

13. Національна стандартизація. Основні положення : ДСТУ 1.0:2003. - [Чин-ний від 2003-02-24]. – К. 
Держспоживстандарт України, 2003. – 12 с. – (Національний стандарт України). 

14. Тіхосова Г.А. Сертифікація товарів та послуг: навч. посіб. / Г.А. Тіхосова, О.Ф. Богданова, 
О.О. Горач. — К.: Ліра-К, 2013. — 328 с. 

15. Декрет КМУ «Про стандартизацію та сертифікацію» від 10.05.1993, № 46-93. - Відомості Верхов-
ної Ради України (ВВР), 1993, N 27, ст.289. 

16. Настанова ІSО/ІEС Guide 28:2004 Загальні правила типової системи сертифікації продук-ції тре-
тьою стороною. - К.: Держспоживстандарт України, 2004. – 26 с. 

17. Системи управління якістю. Настанови щодо поліпшення діяльності ДСТУ ISO 9004-2012. – К.: 
Держспоживстандарт України, 2012. – 44 с. 

18. Момот О.І. Менеджмент якості та елементи системи якості: Підручник. - К.: Центр учбової літера-
тури, 2007.- 368с. 

Розділ 2. Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання 

1. Взаємозамінність та її роль у виробничих процесах [1-12]. 
2. Місце взаємозамінності у життєвому циклі продукції [1-12]. 
3. Роль взаємозамінності у стандартизації параметричних та типорозмірних рядах машин, 

приладів та інших виробів [1-10]. 
4. Точність розмірів [1-7]. 
5. Розрахунок і вибір посадок в сполученнях деталей [1-7,10]. 
6. Взаємозамінність, методи та засоби контролю зубчатих передач та різьбових з’єднань  

[1-5]. 
7. Поняття про розмірні ланцюги та їх розрахунок [1-5]. 
8. Методи досягнення заданої точності останнього у ланці розмірного ланцюга і шляхи їх 

здійснення [1-5]. 
9. Вимірювальні засоби для контролю точності розмірів [1-5]. 
10. Призначення і позначення параметрів шорсткості, похибок форми і розташування повер-

хонь деталей машин [1-5,8]. 
11. Взаємозамінність, якість та надійність виробів [6,7]. 
12. Метрологічне забезпечення та економічна ефективність взаємозамінності [6,7]. 
13. Система стандартизації в Україні [9,11,12]. 
14. Форми та методи стандартизації. [6,7,9,11]. 
15. Порядок впровадження стандартів [6,7,9,11,12]. 
16. Функції стандартизації [6,7,9,11]. 
17. Мета вимірювання. Точність результату вимірювання. Результат вимірювання, збіжність 

та відтворюваність. Управління вимірюваннями [1-7]. 
18. Принципи і методи визначення і нормування метрологічних систем вимірювання. Методи 

обробки вимірювальної інформації. Вимірювальний сигнал [1-7]. 
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Перелік рекомендованої літератури 

1. Базієвський С.Д., Дмитришин В.В. Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання. Пі-
дручник. К.: Либідь, 2004. — 504 с. 

2. Боженко Л.І. Стандартизація, метрологія та кваліметрія у машинобудуванні: Навч. посібник. 
Львів: Світ, 2003. — 328 с. 

3. Бичківський Р.В., Гамула П.Р. Метрологія, стандартизація управління якістю і сертифікація. Навч. 
посібник. Львів: Вид-во Нац. Університету «Львівська політехніка», 2004. — 536 с. 

4. Желязна А.О., Кирилович В.А. Основи взаємозамінності, стандартизації та технічних вимірювань: 
Навч. посібник. — Житомир: ЖІТІ, 2002. — 616 с. 

5. Якушев А.И. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения. – М.: Машинострое-
ние, 1987. – 344 с. 

6. Шишкин И.Ф. Основы метрологии, стандартизации и контроля качества.–М.: Изд-во стандартов, 1988.– 320с. 
7. Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии. – М.: Изд-во стандартов, 2000. – 420 с. 
8. Суслов А.Г., Корсакова И.М. Назначение и обозначение параметров шероховатости поверхностей 

деталей машин: Учебное пособие. – Брянск: Изд-во БГТУ, 2006. – 71 с. 
9. Державна система стандартизації України. Основні положення: ДСТУ 1.0 – 93. – [чинний від 2003.07.01]. – 

Київ : Держспоживстандарт України, 2003. – 20 с. – (Національний стандарт України). 
10. Кирилюк Ю. Е. Допуски і посадки / Ю. Е. Кирилюк, З. Н. Ломаченко. – Київ : Вища школа, 1989. – 133 с. 
11. Закон України «Про стандартизацію» №2408-ІІІ від 17 травня 2001 року ( в редакції №2289-VI від 

30.07.2010).  
12. Закон України N 3164-IV від 01.12.2005 «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки 

відповідності» (редакція № 5312-17 від 04.11.2012). 
 

Розділ 3. Методи та засоби вимірювань 

1. Класифікація методів та засобів вимірювання фізичних величин. [1-4] 
2. Похибки вимірювань. [1-4] 
3. Процеси вимірювання в галузях промисловості. [3,4] 
4. Методи та засоби вимірювання електричних величин. [1-4,6] 
5. Загальні відомості про вимірювання неелектричних величин. Первинні перетворювачі не-

електричних величин. [1-4,6] 
6. Методи та засоби вимірювання температури. [1,2,4,6-9] 
7. Методи та засоби вимірювання тиску робочої середи. [1,2,4,6] 
8. Методи та засоби вимірювання рівня та витрати. [1,2,4,6] 
9. Методи та засоби вимірювання хімічного складу та властивостей речовин. [1,2,4,6] 
10. Методи та засоби вимірювання геометричних характеристик. [1-4] 
11. Методи та засоби оцінки фізико-механічних характеристик конструкційних матеріалів.  

[1-4,10-18] 
12. Методи та засоби вимірювання механічних величин. [1-4,10] 
13. Інформаційно-вимірювальні системи. [19,20] 

Перелік рекомендованої літератури 

1. Машиностроение. Энциклопедия / Рел. совет: К.В. Фролов (пред.) и др. - М.: Машиностроение. 
Измерения, контроль, испытания и диагностика. Т. III-7 / В.В. Клюев, Ф.Р. Соснин, В.Н. Филинов 
и др.; Под общ. ред. В.В. Клюева, - 2-е изд., перераб. и доп. - 464 с, ил. 

2. Поліщук Є.С., Дорожовець М.М., Яцук В.О. та ін. Метрологія та вимірювальна техніка: Підручник 
/ Є.С. Поліщук, М.М. Дорожовець, В.О. Яцук, В.М. Ванько, Т.Г. Бойко; За ред. проф. Є.С. 
Поліщука. - Львів: Видавництво "Бескид Біт", 2003. - 544 с. 

3. Измерения в промышленности: Справочник. В 3 кн. / Под ред. П. Профоса. Т. 1. Теоретические 
основы. - М.: Металлургия, 1990, 492 с. 

4. Измерения в промышленности: Справочник. В 3 кн. / Под ред. П. Профоса. Т. 2. Способы измере-
ния и аппаратура. М: Металлурга, 1990, 384 с. 

5. Круглова С. П., Фугорян А. Э., Гаузова Г. Н. Приборы времени. М: Машиностроение, 1986, 272 с. 
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6. Измерение электрических и неэлектрических величин: Учеб. пособие для вузов/Н.Н. Евтихиев, 
Я.А. Купершмидт, В.Ф. Папуловский, В.Н. Скугоров; Под общ. ред. Н.Н. Евтихиева. -М.: Энерго-
атомиздат, 1990. - 352 с. 

7. Игнатович Э. Химическая техника. Процессы и аппараты. Москва: Техносфера, 2007. - 656 с. 
8. Б.М. Олейник, СИ. Лаздина, В.П. Лаздин. Приборы и методы температурных измерений. М: Изд-

во стандартов, 1987, 296 с. 
9. Температурные измерения: Справочник / Под ред. О. А. Терещенко. Киев: Наукова думка, 1989, 704 с. 
10. Технические средства диагностирования: Справочник / Под ред. В. В. Клюева, - М: Машиностро-

ение, 1989, 672 с. 
11. Испытание материалов. / Под ред. X. Блюменауэра. М.: Металлургия, 1979, 446 с. 
12. Тимощук Л. Т. Механические испытания металлов. М.: Металлургия, 1971. 224 с. 
13. Фридман Я. Б. Механические свойства металлов. Ч. 1. Дефектоскопия и разрушение. М.: Машино-

строение, 1974. 472 с. 
14. Фридман Я. Б. Механические свойства металлов. Ч. 2. Механические испытания. Конструкцион-

ная прочность. М.: Машиностроение, 1974. 368 с. 
15. Гусенков А, П., Нахапетян Е. Г. Методы и средства обеспечения надежности машин. М.: Наука. 

1993. 238 с. 
16. Вибрация в технике: Справочник /. Под ред. В. Н. Челомея в 6 т. М.: Машиностроение, 1978 - 1981. 
17. Дроздов Ю. Н., Павлов В. Г., Пучков В. Н. Трение и износ в экстремальных условиях. Справоч-

ник. М.: Машиностроение, 1986. 223 с. 
18. Испытательная техника: Справочник в 2 кн. / Под ред. В. В. Клюева, М.: Машиностроение, 1982, 

528 с. (кн. 1); 559 с. (кн. 2). 
19. Алиев Т.М. Измерительные информационные системы в нефтяной промышленности. – М.: Выс-

шая школа. 1981. – 220 с. 
20. Цапенко М. П. Измерительные информационные системы:  Структуры  и  алгоритмы,  системотех-

ническое проектирование / Цапенко М.П. - М.: Энергоатомиздат, 1985. - 439 с. 
 
 

Розділ 4. Опрацювання результатів вимірювань, випробувань, контролю 

1. Планування та реалізація спостережень в задачах вимірювань, випробувань, контролю. [1,2] 
2. Похибки вимірювань. Систематичні та випадкові впливи під час вимірювань. [1-4] 
3. Показники точності та форма представлення результатів вимірювань. [1-7] 
4. Статистичні характеристики результатів спостережень. [1-10] 
5. Перевірка гіпотез про закон розподілу випадкової величини . [1,3,4,10] 
6. Основні положення теорії похибок вимірювань та теорії оцінювання непевності результа-

ту вимірювання. [5-7] 
7. Опрацювання результатів прямих вимірювань. [1-11] 
8. Опрацювання результатів опосередкованих вимірювань. [1-11] 
9. Опрацювання результатів сумісних вимірювань. [1-11 
10. Опрацювання результатів сукупних вимірювань. [1-11] 

Перелік рекомендованої літератури 

1. Машиностроение. Энциклопедия / Рел. совет: К.В. Фролов (пред.) и др. - М.: Машиностроение. 
Измерения, контроль, испытания и диагностика. Т. III-7 / В.В. Клюев, Ф.Р. Соснин, В.Н. Филинов 
и др.; Под общ. ред. В.В. Клюева, – 2-е изд., перераб. и доп. – 464 с, ил. 

2. Дорожовець М. Опрацювання результатів вимірювань: Навч. посібник. – Львів: Вид. Національно-
го університету «Львівська політехніка», 2007. – 624 с. 

3. Грановский В.А., Сирая Т.Н. Методы обработки экспериментальных данных при измерениях. – Л.: 
Энергоатомиздат, 1990. – 288 c. 

4. Смирнов И. В., Дунин-Барковский И.В. Курс теории вероятностей и математической статистики. 
Изд-е 3-е. М.: Наука, 1969, 500 с. 

5. Захаров И.П., Кукуш В.Д. Теория неопределенности в измерениях.– Харків: Консум, 2002. – 256 с. 
6. Новицкий П.В., Зограф И.А. Оценка погрешностей результатов измерений. – Л.: Энергоатомиздат, 

1985. – 248 с. 
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7. Обозовський С.С. Теоретичні основи інформаційно-вимірювальної техніки. (Загальні питання і 
теорія похибок) – К.: НМК ВО, 1991, – 223 с. 

8. Обозовський С.С. Практикум з теоретичних основ інформаційно-вимірювальної техніки. – Львів: 
ЛПІ. 1987. — 87 с. 

9. Орнатский П.П. Теоретические основы информационно-измерительной техники. – К.: Вища школа. 1984. 
10. Статистические методы в инженерных исследованиях (лабораторный практикум): Учеб. пособие /Бородюк В. 

П., Вощинин А. П., Иванов А. 3. и др.; Под ред. Г. К. Круга. – М.: Высш. школа, 1983. – 216 с. 
11. Боровиков В.П. Statistica: искусство анализа данных на компьютере / В.П. Боровиков. - СПб.: Пи-

тер, 2001. - 656 с. 
 
 

Розділ 5. Метрологічна перевірка засобів вимірювальної техніки 

1. Види, методи та похибки вимірювань [1-3]. 
2. Створення еталонної бази України [1,2]. 
3. Калібрування засобів вимірювальної техніки [2,3]. 
4. Метрологічна простежуваність [1,4]. 
5. Сфера законодавчо регульованій метрології [1,4,5]. 
6. Метрологічна система України. Національна метрологічна служба. [1,2,4,5]. 
7. Перевірка засобів вимірювальної техніки [3,8,9]. 
8. Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки [1,4,6]. 
9. Методики виконання вимірювань [1]. 
10. Акредитація дослідних та калібрувальних лабораторій [6,7]. 
11. Система управління вимірюваннями [1,4]. 
12. Міжнародні метрологічні організації Основні нормативні документи з міжнародної мет-

рології [1,4]. 

Перелік рекомендованої літератури 

1. Цюцюра В.Д. Метрологія та основи вимірювань: навч. посіб. / В.Д. Цюцюра, С.В. Цюцюра. – К.: 
Знання-Прес, 2003. – 180 с. 

2. Богомолов О.В., Управління якістю переробних і харчових виробництв. / О.В. Богомолов, О.М. 
Сафонова, О.І. Шаповаленко, О.І. Черевко – Х.: Еспада, 2006. – 296 с. 

3. Тарасова В.В. Метрологія, стандартизація і сертифікація: підруч. / В.В. Тарасова, А.С. Малиновсь-
кий, М.Ф. Рибак; МОН України, ДАУ. — К.: ЦУЛ, 2006. — 264 с. 

4. Основи метрології та вимірювань / Д.Б. Головко, К.Г. Рего, Ю.О. Скрип-ник. – К.: Либідь, 2001. – 408 с. 
5. Закон України N 3164-IV від 01.12.2005 «Про стандарти, технічні регламенти та процеду-ри оцін-

ки відповідності» (редакція № 5312-17 від 04.11.2012). 
6. Бичківський Р.В. Метрологія, стандартизація, управління якістю і сертифікація : підруч-ник / Р.В. 

Бичківський, П.Г. Столярчук, П.Р. Гамула. – 2-е вид., випр. і доп. – Львів: Вида-вництво Націона-
льного університету "Львівська політехніка", 2004. – 560 с. 

7. Закон України «Про акредитацію органів з оцінки  відповідності» від 17.05. 2001, № 2407-ІІІ. - Ві-
домості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 32, ст. 170. 

8. Бегларян В. X. Климатические испытания аппаратуры и средств измерений, М.: Машиностроение, 
1983. 150 с. 

9. Малинский В. Д., Бегларян В. X., Дубицкий Л. Г. Испытания аппаратуры и средств измерений на 
воздействие внешних факторов: Справочник. М.: Машиностроение, 1993. 576 с. 
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Критерії оцінювання результатів  
фахового вступного випробування 

 
При перевірці виконання фахового вступного випробування за відповіді на кожне пи-

тання виставляються бали згідно з рівнем виконуваного завдання: 

Форма 1: 
Кількість 

балів 
Критерій, за яким виставляється зазначена кількість балів 

5 Надано вірну відповідь. 
0 Надано невірну відповідь або відповідь на питання відсутня. 

Форма 2: 
Кількість 

балів 
Критерій, за яким виставляється зазначена кількість балів 

10 
При відповіді на питання чітко та ясно надано правильну та грамотну відповідь з викорис-
танням відповідної термінології та символіки. Наведено логічну послідовність розв’язання 
завдання. Приведено необхідні розрахунки. Зроблено висновки за результатами розрахунків. 

9 При відповіді на питання чітко та ясно надано правильну відповідь Наведено логічну послі-
довність розв’язання завдання. Приведено необхідні розрахунки. Зроблено висновки за ре-
зультатами розрахунків. Однак допущено деякі неточності у термінології або символіці. 

8 При відповіді на питання чітко та ясно надано правильну та грамотну відповідь з викорис-
танням відповідної термінології та символіки. Наведено логічну послідовність розв’язання 
завдання. Приведено необхідні розрахунки. Однак допущено помилку у відповіді, що скла-
дає 10…20 %. 

7 При відповіді на питання чітко та ясно надано правильну відповідь Наведено логічну послі-
довність розв’язання завдання. Приведено необхідні розрахунки. Зроблено висновки за ре-
зультатами розрахунків. Однак допущено деякі неточності у термінології або символіці та 
помилку в розрахунках, що становить 10…20 %. 

6 При відповіді на питання виявлено базовий рівень знань стосовно питання або помилка у 
відповіді складає 20…30%.  

< 5 Відповідь свідчить про одиночні вибіркові знання стосовно питання або помилка у відповіді 
складає 30…40%. 

< 3 Відповідь свідчить про одиночні вибіркові знання стосовно теми питання або помилка у ві-
дповіді складає > 40%. 

Форма 3: 
Кількість 

балів 
Критерій, за яким виставляється зазначена кількість балів 

15 

В повній мірі охарактеризовано об'єкт завдання. Чітко та ясно надано правильну та грамот-
ну відповідь з використанням відповідної термінології та символіки. Наведено логічну пос-
лідовність розв’язання завдання. Відповідь добре проілюстрована схемами, супроводжуєть-
ся переліком необхідних формул із чіткими поясненнями їх застосування і складових вели-
чин. Наведено висновки. 

14 

В повній мірі охарактеризовано об'єкт завдання. Чітко та ясно надано правильну відповідь, 
однак допущено деякі неточності у термінології або символіці. Відповідь добре проілюстро-
вана схемами, супроводжується переліком необхідних формул із чіткими поясненнями їх 
застосування і складових величин. Наведені висновки. 

13 

В повній мірі охарактеризовано об'єкт завдання. Чітко та ясно надано правильну та грамот-
ну відповідь з використанням відповідної термінології та символіки. Наведено логічну пос-
лідовність розв’язання завдання. Відповідь добре проілюстрована схемами, супроводжуєть-
ся переліком необхідних формул із чіткими поясненнями їх застосування і складових вели-
чин. Наведено висновки. Однак не наведено розмірності величин у формулах або вони вка-
зані не вірно, або наведені не всі розшифрування фізичних величин. 
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Кількість 
балів 

Критерій, за яким виставляється зазначена кількість балів 

12 

В повній мірі охарактеризовано об'єкт завдання. Чітко та ясно надано правильну відповідь, 
однак допущено деякі неточності у термінології або символіці. Відповідь проілюстрована 
схемами, супроводжується переліком необхідних формул із чіткими поясненнями їх засто-
сування і складових величин. Наведено висновки. Однак не наведено розмірності величин у 
формулах або вони вказані не вірно, або наведені не всі розшифрування фізичних величин. 

11 

В повній мірі охарактеризовано об'єкт завдання. Чітко та ясно надано правильну та грамот-
ну відповідь з використанням відповідної термінології та символіки. Наведено логічну пос-
лідовність розв’язання завдання. Відповідь недостатньо проілюстрована схемами, супрово-
джується переліком необхідних формул із чіткими поясненнями їх застосування і складових 
величин. Наведено висновки. При цьому помилка у відповіді складає до 10 %. 

10 

В повній мірі охарактеризовано об'єкт завдання. Чітко та ясно надано правильну відповідь, 
однак допущено деякі неточності у термінології або символіці. Відповідь недостатньо проі-
люстрована схемами, супроводжується переліком необхідних формул із чіткими пояснен-
нями їх застосування і складових величин. Наведено висновки. При цьому помилка у відпо-
віді складає до 10 %. 

9 

В повній мірі охарактеризовано об'єкт завдання. Чітко та ясно надано правильну та грамот-
ну відповідь з використанням відповідної термінології та символіки. Наведено логічну пос-
лідовність розв’язання завдання. Відповідь не проілюстрована схемами або супроводжуєть-
ся недостатнім переліком необхідних формул. Наведені висновки. При цьому помилка у ві-
дповіді складає до 20 %. 

8 

В повній мірі охарактеризовано об'єкт завдання. Чітко та ясно надано правильну відповідь, 
наведено логічну послідовність розв’язання завдання, однак допущено деякі неточності у 
термінології або символіці. Відповідь не проілюстрована схемами або супроводжується не-
достатнім переліком необхідних формул. Наведені висновки. При цьому помилка у відпові-
ді складає до 20 %. 

7 
В повній мірі охарактеризовано об'єкт завдання та показано базовий рівень знань стосовно 
питання без достатньої кількості ілюстрацій та формул або помилка у відповіді складає 
20…30%. 

< 5 
В повній мірі охарактеризовано об'єкт завдання та показано одиночні вибіркові знання сто-
совно питання без достатньої кількості ілюстрацій та формул і нечіткими висновками, або 
помилка у відповіді складає 30…40%. 

< 3 
В повній мірі охарактеризовано об'єкт завдання та показано одиночні вибіркові знання сто-
совно теми питання без достатньої кількості ілюстрацій та формул, нечіткими висновками, 
або помилка у відповіді складає > 40%. 

 
Загальна оцінка фахового вступного випробування формується в залежності від набраних 

за відповіді на питання балів наступним чином:  

Сума балів  Оцінка за національною шкалою  

90 … 100 відмінно  
74 … 89 добре  
60 … 73 задовільно  

0 … 59 незадовільно  
 
 
 


