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1. Пояснювальна записка 

Програма розкриває структуру та зміст вступного фахового випробування 

для конкурсного зарахування до Луцького НТУ на освітньо-кваліфікаційний 

рівень магістр за спеціальністю 153 «Мікро- та наносистемна техніка» галузі 

знань 15 «Автоматизація та приладобудування». Зміст складено у відповідності 

до вимог освітньої програми підготовки фахівців даної спеціальності, що 

зазначені в освітній програмі «Мікро- та наносистемна техніка» та 

відповідному стандарту вищої освіти. 

Мета програми полягає у визначенні якості професійної підготовки 

випускників освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»: ступеня теоретичного 

засвоєння програм з фахових дисциплін та сформованості практичних умінь і 

навичок, готовності до самостійної діяльності. 

Відбір навчальних дисциплін і переліку тем програми заснований на 

комплексному підході до інженерно-конструкторської, виробничої та 

практичної діяльності, відображає нерозривний зв'язок теоретичних і 

практичних знань в діяльності фахівців галузі мікро- та наносистемної техніки. 
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2. Вимоги до рівня підготовки вступників 

До участі в вступному фаховому випробуванні допускаються особи, які 

успішно пройшли всі попередні атестаційні випробування, передбачені 

навчальним планом, такі як завершення навчання за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем «бакалавр» з успішним захистом випускної роботи та отриманням 

рекомендацій державної екзаменаційної комісії щодо продовження 

теоретичного навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр». 

У зв'язку з тим, що вступне фахове випробування носить комплексний 

характер, при підготовці до нього студенти повинні, в першу чергу, вивчити 

рекомендовану в програмі літературу і повторити матеріали лекційного курсу із 

загально-професійних та спеціальних професійних дисциплін. 

При розробці програми вступного фахового випробування застосовані 

такі основні методичні підходи: 

1. Для перевірки відповідності знань випускників та їх практичної 

підготовки вимогам кваліфікаційної характеристики до розділів програми 

вступного фахового випробування включені загально професійні та спеціальні 

професійні навчальні дисципліни, які студент мав опанувати на рівні 

бакалаврату, щоб мати можливість працювати за професійним призначенням 

магістра з мікро- та наносистемної техніки. 

2. Вступне фахове випробування має комплексний характер, тому його 

програма складається з узагальнених розділів програм профілюючих дисциплін 

для оцінки загального рівня кваліфікації випускника. 

3. Комплексний характер вступного фахового випробування передбачає 

необхідність під час підготовки до нього користуватися джерелами з усіх 

зазначених дисциплін, тому перелік рекомендованої літератури і джерел 

наводиться у програмі фахових вступних випробувань. 

4. Вступне фахове випробування проводиться за тестами, складеними 

відповідно до цієї програми. 
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3. Програма навчальних дисциплін 

 

3.1. Контрольно-вимірювальні прилади систем керування 

Загальні відомості про вимірювання. Вимірювання температури. 

Вимірювання геометричних розмірів. Вимірювання тиску. Вимірювання 

кількості та витрат. Вимірювання рівня. Вимірювання складу рідин. Методи 

вимірювання фізичних величин. Методики повірок засобів вимірювань. 

Основні типи та будова стандартних первинних перетворювачів для 

вимірювання параметрів технологічних процесів. Будова та принцип роботи 

вторинних приладів для вимірювання параметрів технологічних процесів. 

Основи метрологічного забезпечення при вимірюванні параметрів 

технологічних процесів. Загальні відомості про вимірювання. Вимірювання 

температури. Вимірювання геометричних розмірів. Вимірювання тиску. 

Вимірювання кількості та витрат. Вимірювання рівня. Вимірювання складу 

рідин.  

 

3.2. Основи конструювання мікромеханізмів 

Конструкторська документація та її класифікація. Правила побудови 

повного комплексу конструкторської документації. Стадії розробки 

конструкторської документації. Методи конструювання приладів. 

Конструювання приладів на основі системного підходу. Компонування 

приладів. Конструювання складальних одиниць. Конструювання деталей. 

Конструювання з’єднань у приладах. Конструювання напрямних приладів. 

Конструювання відлікових пристроїв приладів. Конструювання засобів 

керування приладів. Конструювання несучих елементів приладів. 

Конструювання підпор приладів. Конструювання корпусів приладів. Помилки 

при конструюванні та боротьба з ними. Метрологічний контроль 

конструкторської документації. Конструювання і основи патентного права. 

 

3.3. Технологія мікро- та наносистемної техніки 

Технологічна підготовка виробництва. ЕСТПП, її основна роль та 

призначення. Основні вимоги до технологічної підготовки виробництва. 

Порядок та організація науково-технічних розробок в області технологічної 

підготовки виробництва. Проектування технологічних процесів. Технологічна 

документація загального та спеціального призначення. Технологічні процеси 

виготовлення типових деталей та елементів приладів. Технологія контролю 

якості виготовлення деталей та елементів приладів. Фізичні основи обробки 

конструкційних матеріалів: обробка різанням, обробка тиском, фізичні та 

хімічні методи обробки. Контроль та діагностика процесів обробки 

конструкційних матеріалів. Обладнання та інструменти в приладобудуванні. 

Системи автоматизації розробки технологічних процесів. Технологія складання 

приладів. Проектування технологічних процесів складання. Автоматизація 

виробничих процесів. Робототехніка. Промислові маніпулятори. Роботизовані 

модулі. Гнучкі виробничі системи. 
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3.4. Надійність та діагностування мікро- та наносистемної техніки 

Показники надійності; статистичнi моделi надiйностi; ймовiрнiснi методи 

проектування; композиції випадкових величин при проектуваннi; залежнiсть 

надiйностi вiд характеристик мiцностi; динамiчнi моделi надiйностi; 

оцiнювання надiйностi при рiзних розподiлах параметрiв; методи оцiнки 

надiйностi мікро- та наносистемної техніки; контроль та пiдвищення надiйностi 

мікро- та наносистемної техніки. 

 

3.5. Математичне моделювання приладів та систем 

Поняття про математичні моделі технічних систем. Вимоги до 

математичних моделей. Класифікація математичних моделей. Ієрархія 

математичних моделей. Адекватність математичних моделей. Методи 

отримання математичних моделей. Теоретичні та експериментальні методи. 

Методика макромоделювання. Загальні положення про методи дослідження 

математичних моделей приладів та систем. Математичне моделювання в 

науковому дослідженні. Поняття про математичне моделювання приладів та 

систем. Приклади. Планування експерименту. Повний факторний експеримент. 

Дробний факторний експеримент. Метод по координатного спуску. 

Використання сучасного програмного забезпечення при моделюванні приладів 

та систем. Методика експериментального дослідження математичних моделей 

на ЕОМ. Microsoft Excel. MathCad+. Обробка результатів математичного 

моделювання приладів та систем. Оцінка адекватності математичних моделей. 

 

3.6. Методи та засоби реєстрації та відтворення інформації 

Сучасні системи реєстрації та відтворення інформації. Інформація. 

Обробка потоків інформації. Сучасні системи реєстрації та відтворення 

інформації. Засоби реєстрації та відтворення інформації. Немеханічні та 

електромагнітні засоби реєстрації інформації. Осцилографи. Засоби для 

реєстрації та відтворення інформації. Самописці. Апарати магнітного запису. 

Магнітофони та відеомагнітофони. Периферійні пристрої у складі ЕОМ. 

Пристрої підготовки даних. Монітори з ЕПТ. Рідкокристалічні монітори. 

Струменеві принтери. Лазерні принтери. Сканери. CD-Rom. DVD-Rom. 

Жорсткі диски. 
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11. Колонтаевский Ю.Ф. Радиоэлектроника - М.: Высшая школа, 1988. 

12. Полупроводниковые приборы: Диоды, тиристоры, оптоэлектронные 
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13. Войнов К.Н. Прогнозирование надёжности механических систем. –М.: 

Энергия, 1981. 

14. Надёжность и эфективность в технике. Экспериментальная обработка 
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5. Порядок проведення та критерії оцінювання вступного фахового 

випробування 

Вступні випробування проводяться у вигляді тестування. Для проведення 

тестування формуються окремі групи вступників в порядку надходження 

(реєстрації) документів. Список допущених до тестування ухвалюється 

рішенням приймальної комісії, про що складається відповідний протокол. 

Для проведення тестування приймальною комісією попередньо готуються 

тестові завдання відповідно до «Програми фахового вступного випробування». 

Програма фахового вступного випробування оприлюднюється засобами 
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наочної інформації на Web-сайті Луцького НТУ (http://www.lutsk-ntu.com.ua) та 

інформаційних стендах приймальної комісії. 

Вступне випробування проводиться у строки передбачені Правилами 

прийому до Луцького НТУ. 

На тестування вступник з'являється з паспортом. Вступник одержує варіант 

завдання, який містить 30 тестів, для кожного з яких передбачено 5 варіантів 

відповідей. 

Абітурієнту необхідно для кожного завдання знайти правильну відповідь і 

позначити її номер у картці відповідей у рядку, який відповідає номеру цього 

завдання. Кожне завдання передбачає один правильний варіант відповіді. На 

виконання тестового завдання відводиться 3 години (180 хвилин). 

За результатами вступних випробувань проводиться оцінка рівня фахових 

знань за наступними критеріями.  

Правильне виконання усіх 30 тестових завдань оцінюється в 100 балів. 

Кожен рівень складності оцінюється наступним чином: 

Перший рівень складності (від 1 до 10 тестового завдання). 

Загальна кількість завдань – 10. Правильно виконані 10 завдань оцінюються 

в 20 балів. Одне правильно виконане завдання оцінюється в 2 бала.  

Наприклад, абітурієнт за правильно виконані 6 завдань отримує 12 балів. 

Другий рівень складності (від 11 до 20 тестового завдання). 

Загальна кількість завдань – 10. Правильно виконані 10 завдань оцінюються 

в 30 балів. Одне правильно виконане завдання оцінюється в 3 бали. 

Наприклад, абітурієнт за правильно виконані 6 завдань отримує 18 балів. 

Третій рівень складності (від 21 до 30 тестового завдання). 

Загальна кількість завдань – 10. Правильно виконані 10 завдань оцінюються 

в 50 балів. Одне правильно виконане завдання оцінюється в 5 балів. 

Наприклад, абітурієнт за правильно виконані 6 завдань отримує 30 балів. 

Заяву про апеляцію щодо кількості балів, отриманих на вступному 

випробуванні у Луцькому НТУ, вступник може подати особисто не пізніше 

наступного робочого дня після оголошення кількості балів, отриманих з даного 

вступного випробування. Заява про апеляцію подається відповідальному 

секретарю Приймальної комісії та візується головою Приймальної комісії. 

 

Голова фахової атестаційної комісії, 

завідувач кафедри автоматизації та 

комп’ютерно-інтегрованих технологій 

 

__________ 

 

О.М. Решетило  

Члени фахової атестаційної комісії 

 

 

___________ 

 

Ю.С. Лапченко 

 

 

 

___________ 

 

І.В. Марчук 

 


