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Чернівці 2020 рік 



Питання, які виносяться на державний іспит за спеціальністю 

 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 

 
1. Атомна та ядерна фізика 

1. Поясніть у чому проявляються закономірності  в спектрі атому водню. Дайте їх фізичне 

обґрунтування. 

2. Що являють собою постулати Бора. Яким чином  вони  пов’язані  із хвильовими 

властивостями електрону. 

3. Що необхідно розуміти  під поняттям «хвилі де-Бройля», поясніть їх основні 

властивості. 

4. Який зміст має явище радіоактивності, опишіть основні закони розпаду ядер. 

2. Атомна і молекулярна спектроскопія 
1. Опишіть причини розширення спектральних ліній. Що  розуміють під поняттями 

«контур і напівширина» спектральної лінії. Яка відмінність між природнім і 

доплерівським  розширенням  спектральної лінії. 

2. Опишіть  особливості спектрів атомів лужних металів та їх основні відмінності у 

порівнянні зі спектрами атому водню. 

3. Поясніть  механізми взаємодії атому із зовнішнім магнітним полем. Що являють собою 

ефекти Зеемана  і  Пашена-Баха. 

4. У чому суть комбінаційного розсіювання світла (КРС).  Наведіть основні 

характеристики переходів  та значення компонент  у спектрах КРС. 

5. Що являє собою дифракція рентгенівських променів на кристалічній гратці. Наведіть 

приклади окремих методів експериментального визначення структури та орієнтації 

кристалів. 

 

3.  Електроніка і схемотехніка 

1. Який вигляд має схема ланки Віна  у випадку: С1, С20, наведіть її АЧХ і ФЧХ? 

2. Який вигляд має схема ланки Віна  у випадку: R1=R2,  С1=С20, наведіть її АЧХ і ФЧХ? 

3. Дайте означення зворотних зв’язків, та опишіть їх типи. 

4. Як впливає від’ємний зворотній зв’язок на лінійні  (частотні) перекручення. 

5. Наведіть класифікацію зворотних зв’язків за способом зняття та подачі сигналу 

зворотного зв’язку. 

6. Проаналізуйте параметри каскаду підсилення на транзисторі зі спільним колектором 

7. Проаналізуйте параметри каскаду підсилення на транзисторі зі спільним емітером 

8. Проаналізуйте параметри каскаду підсилення на транзисторі зі спільною базою. 

9. Опишіть основні показники підсилювачів постійного струму. Як використовують схеми 

Дарлінгтона та Шіклаї? 

10.  Що таке триггер? Опишіть принцип дії і класифікацію тригрів. 

11. Що таке компаратор? Наведіть його таблицю істинності функцію та логічну схему 

12. Дайте означення наведіть таблицю істинності, логічну функцію та тогічну схему 

шифратора (повного і неповного). 

13. Дайте означення наведіть таблицю істинності, логічну функцію та тогічну схему 

суматора та напівсуматора  

14. Дайте означення наведіть принципову електричну схему та поясніть принци дії 

Резистивно- транзисторної логіки. 

15. Дайте означення наведіть принципову електричну схему та поясніть принци дії 

Комплементарної логіки 

 

4. Фізична оптика 

1. Розкрийте суть явища дифракції Френеля на круглому отворі та на круглому диску. 

2. Обґрунтуйте роль дифракції та інтерференції у формуванні оптичного зображення. 

3. Розкрийте суть явища поляризації світла при відбиванні та заломленні на границі 

розділу двох діелектриків. Кут Брюстера. 



4. Проаналізуйте явище проходження світла через границю розділу двох діелектриків. 

Формули Френеля. 

5. Обґрунтуйте способи отримання та аналізу еліптично та циркулярно поляризованого 

світла. Платівки 2  та 4 ; компенсатори. 

6. Розкрийте суть явища інтерференція світла. Когерентні хвилі; когерентність джерел. 

7. Виведіть функцію видності. Вплив розмірів джерела випромінювання на видність 

інтерференційної картини; просторова когерентність. 

8. Розкрийте суть явища інтерференції в тонких плівках: смуги рівної товщини та смуги 

рівного нахилу. Застосування інтерференції. 

9. Розкрийте суть явища дифракції Фраунгофера на круглому отворі та щілині. Дифракція 

на багатьох однакових вузьких паралельних щілинах. 

10. Запишіть хвильове рівняння та рівняння хвилі. Квантова (фотонна) природа світла. 

11. Дайте характеристику амплітудним і фазовим дифракційним граткам. Синусоїдальна 

дифракційна гратка. 

12. Розкрийте суть явища нормальної і аномальної дисперсії. Методи дослідження 

нормальної і аномальної дисперсії. 

13. Наведіть приклади класичних інтерференційних схем. 

14. Поясніть суть явища дифракції світла. Принцип Гюйгенса-Френеля. Зони Френеля. 

15. Опишіть явище повного внутрішнього відбивання. 

16. Поясніть суть явища обертання площини поляризації в кристалах і аморфних тілах. 

5. Квантова електроніка 
1. Опишіть методи створення інверсного стану в різних середовищах (газових, 

твердотільних, рідинах). 

2. Поясніть принцип роботи і приведіть класифікацію лазерів. 

3. Сформулюйте та обґрунтуйте фазові та енергетичні умови самозбудження лазерів. 

4. Сформулюйте принципи методу модуляції добротності  та способи його апаратної 

реалізації. 

5. Охарактеризуйте основні елементи теорії резонаторів; зобразіть та опишіть діаграму 

стійкості резонаторів. 

6. Приведіть класифікацію видів і типів резонаторів. Якими є основні методи селекції мод 

відкритих резонаторів? 

7. Якими є принципи генерації та конструктивні особливості рубінового лазера? 

8. Опишіть принципи генерації та різні конструктивні рішення СО2 лазера. 

9. Сформулюйте та розкрийте основні характеристики лазерного випромінювання. 

10. Приведіть класифікацію основних параметрів лазерного випромінювання. 

 

6. Спектральна техніка та оптичні вимірювання 

1. Поясніть як працює спектральний прилад за допомогою його узагальненої структурної 

схеми. 

2. Поясніть чим принципово відрізняються поняття кутової та лінійної дисперсій. 

3. Поясніть, що таке апаратна функція і яку роль вона відіграє в спектральному приладі. 

4. Поясніть чим принципово відрізняються поняття теоретичної та реальної роздільної 

здатностей і як роздільна здатність пов’язана з дисперсією та параметрами 

спектрального приладу. 

5. Сформулюйте вимоги до спектральної щілини та поясніть яким чином характеризують 

її величину. 

6. Дайте порівняльну характеристику різним способам освітлення спектральних приладів. 

7. Назвіть основні характеристики призми та визначте від яких параметрів залежить 

величина кожної з них. 

8. Назвіть основні характеристики дифракційної гратки та визначте від яких параметрів 

залежить величина кожної з них. 

9. Назвіть основні характеристики інтерферометра Фабрі-Перо та визначте від яких 

параметрів залежить величина кожної з них. 



10. Поясніть, що таке нормалі довжин хвиль та якими вони бувають. 

11. Визначте за допомогою яких методів можна знаходити довжини хвиль невідомих 

спектральних ліній. 

12. Наведіть класифікацію спектральних приладів. Поясніть принципи та ознаки 

класифікації. 

7. Прикладна оптика 
1. Ввести променисту систему одиниць та одиниці вимірювання основних величин. 

Пояснити закон Ламберта та визначити обмеження його використання. 

2. Ввести світлову систему одиниць та одиниці вимірювання основних величин. 

Пояснити основні відмінності у введені світлової та енергетичної системи одиниць. 

3. Пояснити та отримати закон послаблення випромінювання. З’ясувати фізичний зміст 

показників поглинання, розсіяння та послаблення. 

4. З’ясувати фізичний зміст та властивості характеристичних функцій оптичних систем. 

Пояснити відмінності точкової, змішаної та кутової характеристик. 

5. Визначити основні властивості проективного перетворення. Визначити зв’язок 

кардинальних елементів оптичної системи з поперечним, поздовжнім та кутовим 

збільшеннями системи. 

6. Визначити підходи створення зображення довільною центрованою системою 

поверхонь, кожна з яких задовільняє умові формування проективного перетворення.  

7. Пояснити умови створення стигматичного зображення пучками зі значною кутовою 

апертурою. 

8. Визначити умови формувння променевої та хвильової аберацій для реальної оптичної 

ситеми та зв’язок між цими абераціями. 

9. Здійснити повний аналіз первинних монохроматичних аберацій реальної оптичної 

системи. 

10. Пояснити відмінності у формуванні первинних хроматичних та монохноматичних 

аберацій. Навести основні первинні хроматичні аберації.    

 

8. Джерела та приймачі оптичного випромінювання 

1. Сформулюйте основні закони теплового випромінювання (Стефана-Больцмана, 

Кірхгофа, Віна). 

2. Сформулюйте принцип дії люмінесцентних джерел випромінювання, їх переваги та 

недоліки. 

3. Поясніть принцип  дії світлодіода, наведіть його основні характеристики . 

4. Сформулюйте поняття еквівалентних температур, та порядок визначення 

радіаційної, яскравістної та кольорової температур.  

5. Наведіть основні параметри приймачів оптичного випромінювання (інтегральна та 

порогова чутливості, виявляюча здатність, напруга шумів). 

6. Охарактеризуйте приймачі оптичного випромінювання на основі зовнішнього 

фотоефекту (фотоелементи, фотопомножувачі). 

7. Охарактеризуйте приймачі оптичного випромінювання на основі 

внутрішнього фотоефекту (фоторезистори, фотодіоди). 

 

 

 

 

Критерії оцінювання знань та вмінь студентів 

екзаменаційною комісією за результатами 

бакалаврського іспиту зі спрямування 
152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» 

 



1. Оцінка «відмінно» – ECTS – A – виставляється за міцні та глибокі знання із 

запропонованих у завданні питань, що виходять за межі навчальних програм, підручників та 

навчальних посібників і носять науковий характер. Знання використовуються вільно, легко і 

самостійно переносяться на нові види діяльності в межах напрямку підготовки 

“Оптотехніка”. 

2. Оцінка «добре» – ECTS – В – виставляється за міцні та глибокі знання із 

запропонованих у завданні питань, що знаходяться в межах навчальних програм, підручників 

та навчальних посібників. Знання студент легко переносить на нові види діяльності в межах 

напрямку підготовки “Оптотехніка”. 

3. Оцінка «добре» – ECTS – С – виставляється за міцні знання із запропонованих у 

завданні питань, що знаходяться в межах навчальних програм, підручників та навчальних 

посібників. Знання студент може переносити на нові види діяльності в межах напрямку 

підготовки “Оптотехніка”. 

4. Оцінка «задовільно» – ECTS – D – виставляється, якщо знання із запропонованих у 

завданні питань висвітлюються в об'ємі конспектів, виявляється невміння переносити набуті 

знання на нові види діяльності в межах напрямку підготовки «Оптотехніка». 

5. Оцінка «задовільно» – ECTS – Е – виставляється, якщо студент виявляє початковий 

рівень знань, володіє необхідними уміннями та навичками для вирішення стандартних 

завдань в межах напрямку підготовки «Оптотехніка». 

6. Оцінка «незадовільно» – ECTS – FX – виставляється, якщо студент мало усвідомлює 

мету навчально-пізнавальної діяльності; слабко орієнтується в поняттях, визначеннях; 

самостійне опрацювання навчального матеріалу викликає значні труднощі; робить спробу 

розповісти суть заданого, але відповідає лише за допомогою викладача на рівні «так» чи 

«ні», однак не може самостійно знайти в підручнику відповідь. Виставляється, якщо студент 

не виконав вимоги на оцінку «задовільно». 

7. Оцінка «незадовільно» – ECTS – F – виставляється, якщо студент не володіє 

необхідними знаннями, уміннями, навичками та термінами, демонструє низький рівень 

комунікативної культури. Виставляється, якщо студент не виконав вимоги на оцінку 

«задовільно». 

 

 

 

 

 

 

Оцінка ECTS 

та визначення 

Традиційна екзаменаційна оцінка 

A – Відмінно Відмінно 

B – Дуже добре  

Добре 

 
C – Добре 

D – Задовільно  

Задовільно E – Достатньо (задовольняє мінімальні критерії) 

FX – Незадовільно (з можливістю повторного 

складання) 

 

Незадовільно 

F – Незадовільно (потрібна додаткова робота) 
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