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Вступ
Освітня програма Якість стандартизація та сертифікація відноситься до
спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка. За
цією спеціальністю можуть навчатися громадяни, які мають базову чи повну
вищу освіту (бакалавр, магістр) з різних спеціальностей за умови складання
додаткового вступного випробування з дисципліни « Сучасні системи
технічного регулювання».
Завдання до додаткового вступного випробування вступників, які
вступають на навчання для здобуття освітнього ступеня магістр освітньої
програми Якість, стандартизація та сертифікація зі спеціальності 152
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка містять чотири
теоретичних питання з основ технічного регулювання.
Додаткове вступне випробування - додаткове до основних вступних
випробувань, яке складають вступники, які вступають з інших
спеціальностей, мета якого полягає у перевірці знань та практичних навичок
вступників з дисциплін, що відносяться до циклу фундаментальних та
професійно-орієнтованих.
Під час підготовки до фахового вступного випробування вступникам
рекомендується повторити матеріал прослуханих лекцій або ознайомитись з
матеріалами, які наведені в літературі, що рекомендована. Нижче
приводяться основні питання, що складають зміст екзаменаційних білетів і
повинні бути вивченні вступниками. Для вивчення питань наведена
література. Обов'язковим є ознайомлення з одним із джерел для кожного
окремого питання. Разом з тим рекомендується ознайомитись з декількома
джерелами, щоб створити уявлення про різні варіанти змісту питання.
Орієнтовний перелік питань, що виносяться на фахове вступне
випробування
Розділ 1
1.Надайте поняття «технічний регламент» згідно «Угоди про проведення
погодженої політики в галузі технічного регулювання, санітарних і фітосанітарних заходів».
2. Назвіть кількість статей і кількість додатків з яких складається Угода ТВТ.
Охарактеризуйте три основних блока положень.
3. Наведіть структурну схему Угоди ТВТ.
4. Наведіть основні принципи СТР згідно Угоди ТВТ для країн-членів СОТ.
5. Назвіть основні принципи директив «Нового підходу».
6. За якими принципами в Україні впроваджуються Європейські директиви?
7. На яких принципах ґрунтується система технічного регулювання в країнах
ЄС?
8. З яких документів складається нормативна база технічного регулювання в
Німеччині і США?

9. Назвіть основні функції і завдання Німецького національного органу зі
стандартизації.
10. Надайте характеристику Французькій асоціації зі стандартизації
(AFNOR).
11. Назвіть європейські організації зі стандартизації.
12. Який статус має стандартизація в країнах-членах ЄС?
13. В чому полягає суть інтегрованого, напівінтегрованого і
децентралізованого підходів до побудови системи технічного регулювання?
14. На яких принципах базується сучасна система технічного регулювання?
15. Проаналізуйте модель децентралізованої системи технічного
регулювання.
16. Назвіть структурні складові централізованої системи технічного
регулювання побудованої на основі системного підходу.
17. Назвіть критерії ефективності функціонування системи технічного
регулювання.
18. За якими факторами можна оцінити ризики функціонування системи
технічного регулювання?
19. Яка система технічного регулювання є найбільш ефективною за
критеріями «втрата інформації»?
20. Назвіть основні положення регламенту ЄС №765/2008.
21. За яким регламентом наноситься маркування знаком «СЕ»?
22. Назвіть основні положення регламенту ЄС №768/2008.
23. Назвіть основні положення Угоди АСАА.
24. За якими напрямками розподіляються обсяги робіт з сертифікації
службами AFNOR?
25. Назвіть три альтернативи для побудови національної системи
стандартизації.
26. Назвіть показники, що описують моделі системи стандартизації згідно
вимог Угоди ТВТ.
27. Наведіть структурні складові національної системи стандартизації.
28. Назвіть основні напрями діяльності органів законодавчої метрології.
29. Наведіть показники, що описують модель метрологічної системи згідно
рекомендацій D1 OIML.
30. Які структурні складові входять до структури державної метрологічної
служби України?
31.Який існує взаємозв’язок між факторами зростання продуктивності та
якість і кількість впроваджених стандартів?
32. За якого шкалою оцінюється залежність продуктивності праці від якості і
кількості гармонізованих стандартів?
33. Який фактор, якість чи кількість, більше впливає на продуктивність
праці?
34. Яким чином розраховується економічна ефективність в залежності від
рівня гармонізації національної нормативної бази?
35. Назвіть мету створення та функціонування системи інформаційного
забезпечення в органах державної влади.

36. Назвіть принципи побудови системи електронного урядування.
37. Назвіть елементи на яких базується система електронного урядування.
38. З яких підсистем складається інформаційна модель віртуального
Держспоживстандарту?
39. Яким чином виготовляється персоналізація надання послуг?
40. На яких технічних рішеннях базується практична реалізація
інформаційної моделі віртуального Держспоживстандарту?
41. Основні функції і завдання Європейського інституту державного
управління (EIPA).
42. Надайте поняття «електронний уряд».
43. Назвіть основні принципи побудови електронного уряду.
44. Назвіть базові структури моделі CAF.
45. Сформулюйте основні критерії самооцінювання за моделлю CAF.
46. Охарактеризуйте поняття «інноваційний розвиток».
47. Надайте приклади впливу стандартизації на інноваційний розвиток
держави.
48. Назвіть стандарти які є основою інноваційних підрозділів у сфері
соціальної відповідальності, управлінні якістю і безпечністю продукції
(послуг).
49. Які повноваження і функції має технічний комітет ISO/ТС 229?
50. Назвіть основні причини появи стандартів серії BS 25999.
51. Яка ідеологія покладена в стандарти серії BS 25999.
52. Надайте поняття «ризик» та «управління ризиками» згідно стандартів
серії BS 25999.
53. Проаналізуйте застосування циклу Шухарта – Демінга щодо побудови
системи управління безперервності бізнесу.
54. Надайте алгоритм побудови системи УББ згідно вимог стандартів BS
25999.
55. Назвіть склад документації системи УББ.
56. Від чого залежить результативність ССТР?
57. Наведіть алгоритм прийняття рішень в ССТР.
58. Дайте визначення поняття результативності СТР.
59. За якими методами проводиться оцінка альтернативності та важливості
кожного критерію при прийнятті рішень в СТР?
60. Назвіть показники за якими оцінюється альтернатива при прийнятті
рішень у сфері технічного регулювання.
Розділ 2 Практичне завдання
1. Як знайти прогресуючу похибку під час багатократних вимірювань?
2. Як в автоматичних засобах вимірювання здійснюється вибір діапазону
вимірювання?
3. Як визначити сумарну похибку вимірювання за наявності випадкових і
систематичних складових?
4. Наведіть математичні вирази передавальної функції, перехідної функції,

амплітудно-частотної,
фазочастотної
характеристик
первинних
вимірювальних перетворювачів.
5. Як організована передача сигналів даних у паралельних інтерфейсах?
6. Як організована передача сигналів даних у послідовних інтерфейсах?
7. У чому полягає принцип асінхронної передачі даних?
8. Чому інтерфейс малих комп’ютерних систем вважається перспективним
для локального об’єднання засобів вимірювань/
9. Що таке обчислювальна похибка ЕОМ та які значення обчислювальної
похибки?
10. Яким чином визначають границі інтервалу, у якому з довірчою
імовірністю р знаходиться похибка вимірювального каналу?
11. Які фізичні принципи становлять основу вимірювання рівня приладами,
що випускаються?
12. Схеми та особливості застосування сигналізаторів рівня.
13. Наведіть структурні схеми методів вимірювання вологості газів.
14. Яка мета та методи випробувань та твердість матеріалів?
15. Яку кількість вимірювань загалом треба виконати для визначення m
невідомих значень концентрацій у багатокомпонентному розчині?
16. У чому полягає мета повірки інформаційно-вимірювальних систем,
назвіть її основні етапи? Які методи застосовуються для повірки
вимірювальних каналів інформаційно-вимірювальних систем?
17. Які види повірки застосовують щодо вимірювальних каналів
інформаційно-вимірювальних систем?
18. Яким чином можна оцінити похибку квантування АЦП та чи варто
враховувати похибку квантув ання в розрахунках основної похибки ЗВ у
випадку використання 16-розрядових АЦП?
19. Які способи заокруглення застосовують при обчисленнях з фіксованою
комою та як їх визначити.
20. Що таке обчислювальна похибка ЕОМ? Які значення обчислювальної
похибки для 8- і 16- розрядової ЕОМ?
21. Термометр має шкалу від -20 до 100 0С Хтобто нульва оцінка всередені
шкали). При дійсній температурі 40,0 0С термомерт показує 39,4 0С.
Визначити похибку вимірювання.
22. Наведіть схеми з’єднання резистивних перетворювачів з
вимірювальною системою.
23. Для динамічної характеристики ртутного термометра напишить
диференційне рівняння у вигляді

і покажіть зміст і сенс

коефіцієнтів.
24. Які ви знаєте види моделей і характеристик об’єктів технологічних
процесів?
25. Від яких параметрів залежить математична модель засобу
вимірювання?

Критерії оцінювання відповідей
Екзаменаційні завдання з додаткового вступного випробування для осіб,
які вступають для здобуття освітнього ступеня магістр галузі знань15
Автоматизація та приладобудування спеціальності 152 Метрологія та
вимірювальна техніка за освітньою програмою Якість, стандартизація та
сертифікація після здобуття освітнього ступеня бакалавр та освітнього ступеня
магістр, включають в себе 4 завдання (4 теоретичних питання).
При визначенні підсумкової оцінки члени Комісії повинні керуватись
критеріями, що відповідають Європейській кредитно-трансферній системі
(ЄКТС). Повнота і правильність відповіді на кожне питання оцінюється
членами екзаменаційної комісії. Потім за загальною сумою балів визначається
оцінка за наступною шкалою.
ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ
Шкала оцінювання

Критерії оцінювання

1 питання

2 питання

3 питання

4 питання

50

50

50

50

Правильна вичерпна
відповідь
на
поставлене запитання,
продемонстровано
глибокі
знання
понятійного апарату і
літературних джерел,
уміння аргументувати
свою
відповідь,
наведено приклади

40

40

40

40

В основному відповідь
на поставлене питання
правильна,
але
є
несуттєві неточності

30

30

30

30

Відповідь
на
поставлене
питання
загалом наведено, але
не має переконливої
аргументації відповіді,
характеристики
певних об'єктів

20

20

20

20

Відповідь
показує
посереднє
знання
основного
програмного
матеріалу,
містить
суттєві помилки при
трактуванні
понятійного апарату

10

10

10

10

Відповідь
на
запитання неповна та
містить
суттєві
помилки

0

0

0

0

Відповідь
неправильна
відсутня

або

ПІДСУМКОВА ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ

Оцінка у балах

Оцінка за шкалою
ECTS

Оцінка за національною
шкалою

180-200

A

відмінно

160-179

B
добре

150-159

C

120-149

D
задовільно

100-119

E

0-99

F

не склав
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Варіант № ХХХ
1. Надайте поняття «технічний регламент» згідно «Угоди про проведення
погодженої політики в галузі технічного регулювання, санітарних і фітосанітарних заходів».
2. За яким регламентом наноситься маркування знаком «СЕ»?
3. Основні функції і завдання Європейського інституту державного
управління (EIPA).
4. Які способи заокруглення застосовують при обчисленнях з фіксованою
комою та як їх визначити.
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