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ВСТУП 

 

На навчання до Криворізького національного університету за ступенем вищої 

освіти «бакалавр» за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно - 

інтегровані технології» зараховуються випускники навчальних закладів, які 

здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» за відповідними 

спеціальностями «Обслуговування систем управління і автоматики», 

«Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем», 

«Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного 

виробництва», «Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем», «Монтаж, 

обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на 

залізничному транспорті», «Обслуговування автоматизованого 

теплоенергетичного устаткування на електростанціях» незалежно від джерел 

фінансування та форми навчання на конкурсній основі у разі подання заяви про 

вступ у терміни, які встановлені приймальною комісією. 

Метою фахового випробування є комплексна перевірка знань вступників, 

які вони отримали в результаті вивчення навчальних дисциплін, передбачених 

освітньо-професійною програмою та навчальними планами освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст». Вступник повинен 

продемонструвати професійно-орієнтовані уміння та знання щодо узагальненого 

об’єкта майбутньої сфери професійної діяльності і здатність вирішувати типові 

фахові завдання.  

Фахове випробування за ступенем вищої освіти «бакалавр» проводяться у 

термін, встановлений Міністерством освіти і науки України згідно з Правилами 

прийому до Криворізького національного університету. 

Програма фахового випробування на здобуття ступеня «бакалавр» базується 

на системі підготовки «молодшого спеціаліста». 

 

1. ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВЕ 

ВИПРОБУВАННЯ 

 

Завдання фахового випробування на навчання за ступенем «бакалавр» 

складаються на підставі освітньо-професійної програми підготовки «молодших 

спеціалістів» за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно - інтегровані 

технології».  До програми фахового випробування включені такі дисципліни 

підготовки «молодших спеціалістів», а саме: 

1. Комп'ютерні технології та програмування. 
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2. Електротехніка та електроніка. 

3. Архітектура комп’ютерних систем. 

4. Теорія автоматичного керування. 

5. Автоматизація технологічних процесів та виробництв. 

 

2 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

Фахове  випробування  проводиться державною мовою у формі тестування за 

білетами, кожний з яких містить 24 тестових завдань: 8 питань високого, 8 питань 

середнього і 8 питань низького рівня складності. Оцінка з кожного завдання 

залежить від рівня його складності. Правильна відповідь на тестове запитання 1-го 

рівня складності оцінюється у 0,8 бала, відповідно 2-го та 3-го рівнів складності – 

1 та 1,2 бали відповідно. Вірна відповідь у кожному запитанні тільки одна. 

Мінімальний середній бал, що дозволяє брати участь у конкурсі, – три бали. 

Для проведення фахового випробування створюється фахова атестаційна комісія у 

складі 3-х осіб. Білет фахового випробування містить 24 питання  (по 8 питань 

кожного рівня складності). Час тестування – 1,5 години (90 хвилин). 

 

3 ПЕРЕЛІК ТЕМ ТА ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА 

ФАХОВЕ ВИПРОБУВАННЯ 

 

3.1 «Комп'ютерні технології та програмування» 

3.1.1 Поняття файлів та каталогів. Файлові маски. Файлова структура. 

Стандарти для розробки програмного забезпечення. Концептуальні основи 

сучасних мов програмування. 

3.1.2 Основні поняття програмування. Поняття алгоритму. Основні 

властивості. Формальні визначення алгоритмів. Способи відображення алгоритмів. 

Блок-схеми. 

3.1.3 Вступ до мови Pascal. Класифікація типів даних та основні оператори 

мови. Прості стандартні типи даних та дії над ними. Вирази мови Pascal (Змінні, 

константи, стандартні функції, знаки операцій: арифметичні, логічні, відношення). 

Прості оператори Pascal: присвоєння, безумовного переходу, пустий оператор; 

використання міток. Стандартний модуль CRT (основні процедури та функції). 

3.1.4 Структуровані оператори Pascal. Реалізація розгалуження. Умовний 

оператор (IF), оператор вибору (CASE). 

3.1.5 Організація циклічних процесів. Оператори циклу (FOR, WHILE, 

REPEAT). Використання стандартних процедур в операторах циклу. 



6 

 

3.1.6 Скалярний та обмежений типи даних. Структуровані типи даних. Одно-

та багатомірні масиви.  

3.1.7 Рядки (типи string ), стандартні функції над змінними цього типу. 

Стандартний модуль STRINGS. Комбінований тип даних (запис). Оператор 

приєднання (with), варіантна частина запису. Множинний тип даних, дії над 

множинами. 

3.1.8 Реалізація підпрограм в Pascal. Процедури без параметрів, з 

параметрами, Формальні та фактичні параметри. Функції користувача: опис, 

виклик, локальні та глобальні змінні, побічні ефекти функцій. Рекурсія (пряма, не 

пряма). Параметри-процедури та параметри-функції. Процедура exit. 

3.1.9 Робота з файлами. Зовнішні та внутрішні файли. Стандартні засоби 

обробки файлів. Буферна змінна і її використання. 

3.1.10 Поняття модулів в Pascal. Стандартні модулі та модулі користувача. 

Графіка Pascal. Модуль Graph. (ініціалізація графіки, побудова зображень на 

екрані, робота з текстами). 

 

3.2 «Електротехніка та електроніка» 

3.2.1 Елементи автоматичних систем управління. Основні характеристики і 

режими роботи елементів автоматики і систем управління. Поняття про первинні 

перетворювачі (датчики). Класифікація датчиків. 

3.2.2 Вольт-амперна характеристика діода, різновиди діодів: стабілітрони, 

варикапи, світлодіоди і фотодіоди. Вольт-амперна характеристика транзистора, 

біполярні і польові транзистори, транзистори з ізольованим затвором. 

3.2.3 Структура та основні параметри випрямлячів, однонапівперіодні і 

двонапівперіодні випрямлячі, зовнішні характеристики випрямлячів. Пасивні і 

активні фільтри, C-L-RC-LC-фільтри − їх властивості і особливості, бездросельні 

активні фільтри на транзисторах − їх властивості і особливості. 

3.2.4 Схеми логічних елементів. Реєстри. Лічильники. Суматори. Елементи 

пам’яті. Мультиплексори. Демультиплексори  

3.2.5 Характеристики підсилювачів, класи підсилювачів, типові схеми 

однокаскадних підсилювачів. Підсилювальні каскади напруги на біполярних і 

польових транзисторах, емітерний повторювач, диференційний підсилювач. 

3.2.6 Призначення та умовне позначення операційних підсилювачів, 

характеристики і параметри операційних підсилювачів. Призначення і класифікація 

компараторів, однопорогові компаратори, гістерезисні компаратори. 
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3.2.7 Автоколивальний мультивібратор, генератор імпульсів трикутної форми, 

чекаючий мультивібратор, генератор пилкоподібної напруги 

3.2.8 Призначення і види тригерів, асинхронні і синхронні RS-тригери. T-тригер, 

D-тригер, JK-тригер їх призначення, характеристики і принцип роботи. 

3.2.9 Цифроаналогові перетворювачі − їх характеристики та основні параметри, 

аналого-цифрові перетворювачі − їх характеристики і основні параметри. 

 

3.3  «Архітектура комп’ютерних систем» 

3.3.1 Рівні архітектури комп’ютерних систем. Логічна схема ЕОМ. Класифікація 

ЕОМ. Апаратне забезпечення ЕОМ. Архітектура і структура комп’ютера. Основні 

блоки та характеристики комп’ютера. 

3.3.2 Основні елементи комп’ютерної пам’яті. Типи пам'яті у мікропроцесорних 

системах. Одиниці виміру ємності пам’яті. Типи ОЗП та ПЗП, що використовуються 

у МПС. 

3.3.3 Основні поняття інформатики. Одиниці інформації. Інформаційні ресурси і 

інформаційні технології. Визначення поняття „інформація”. Трактування поняття 

„інформаційна технологія. 

3.3.4 Характеристика програмного забезпечення комп’ютерів Призначення 

текстового редактору Microsoft Word. Створення та опрацювання мультимедійних 

презентацій у середовищі Microsoft Power Point. Основні функції. Створення та 

опрацювання комп’ютерних публікацій у середовищі Microsoft Publisher. Основні 

функції. Електронні таблиці Microsoft Excel. Призначення й використання. 

3.3.5  Характеристика сучасних ПК. Класифікація комп’ютерів. Етапи розвитку 

обчислювальної техніки. Критерії класифікації комп’ютерів. Покоління комп’ютерів. 

Їх особливості, технічна база. 

 

3.4 «Теорія автоматичного керування» 

3.4.1 Основні елементи САК. Дії в САК. Функціональна та алгоритмічна 

структура системи управління. 

3.4.2 Фундаментальні принципи управління. Основні види алгоритмів 

функціонування систем управління. Зворотний зв’язок в САК. 

3.4.3 Основні принципи управління. Класифікація за інформативним 

принципом. Системи неперервної та перервної дії. Системи зі змінною та 

незмінною структурою. Класифікація САК за технологічними ознаками. 

3.4.4 Статика САК. Загальні статичні характеристики елементів. Форми 

запису рівнянь статики. Лінеаризація нелінійних рівнянь. Динаміка САК. Завдання 
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і особливості загальної методики дослідження динаміки. Диференційні рівняння як 

динамічні характеристики. 

3.4.5 Основні властивості перетворення Лапласа та особливості його 

використання для опису рівнянь динаміки САК. Операторний метод і поняття 

передаточної функції системи. Динамічна ланка. Класифікація елементів за 

динамічними властивостями. 

3.4.6 Часові характеристики. Частотні характеристики. Логарифмічні частотні 

характеристики. Метод асимптотичних ЛАЧХ. 

3.4.7 Передаточні функції типових з’єднань ланок. Послідовне, паралельне 

з’єднання ланок. Зворотний зв’язок в системах автоматичного керування. 

Перетворення структурних схем САК. Статичні і динамічні характеристики 

типових з’єднань динамічних ланок. 

3.4.8 Поняття, види і загальна умова стійкості. Дослідження і аналіз стійкості 

за коренями характеристичного рівняння. 

3.4.9 Алгебраїчні критерії стійкості САК. Частотні критерії стійкості САК. 

Дослідження стійкості за допомогою побудови зон стійкості. Запас стійкості САК. 

Вплив структури і загального передаточного коефіцієнту на стійкість системи. 

Дослідження стійкості систем із запізненням. 

3.4.10 Поняття та показники якості управління. Прямі та непрямі показники 

якості управління. Інтегральні показники якості. Метод кореневих годографів. 

Чутливість САК. 

3.4.11 Помилки в САК. Точність статичних та астатичних САК при типових 

діях. Точність САУ при гармонічних діях.  

3.4.12 Загальні відомості про синтез САК. Основні принципи синтезу 

алгоритмічної структури одноконтурної системи управління. Синтез САК з 

бажаними динамічними властивостями. 

3.4.13 Структурно-параметрична оптимізація систем без запізнення. 

Структурно-параметрична оптимізація систем із запізненням. Типові регулятори. 

Оптимізація і вибір параметрів налаштування регуляторів. 

3.4.14 Характеристики випадкових сигналів. Типові випадкові сигнали. 

Перетворення випадкового сигналу лінійною динамічною ланкою.  

3.4.16 Загальні відомості про нелінійні системи управління. Типові нелінійні 

елементи САК.  

3.4.17 Уявлення про дискретні системи. Класифікація дискретних систем. 

Класифікація імпульсних систем за видами модуляції. Функціональна та 
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алгоритмічна структура імпульсної системи. Переваги і недоліки імпульсних 

систем. 

3.4.18 Z-перетворення та його основні властивості. Зворотне Z-перетворення. 

Рішення різницевих рівнянь операторним методом. 

3.4.19 Дискретна передаточна функція (ДПФ) безперервної частини ЦСАК. 

Наближені методи одержання ДПФ. Математичний опис цифрових систем в 

просторі стану. Визначення періоду дискретизації. 

 

3.5 «Автоматизація технологічних процесів та виробництв» 

3.5.1 Загальні відомості про автоматизацію виробничих процесів. Основні 

визначення автоматизації технологічних процесів. Основні джерела і показники 

техніко-економічної ефективності автоматизації технологічних процесів. 

3.5.2 Об’єкти автоматизації. Основні задачі автоматизації технологічних 

процесів. Класифікація процесів і об'єктів автоматизації. Загальні відомості про  

технологічні процеси. Технологічні установки як об'єкти автоматизації. Вихідна 

інформація про технологічні процеси як об'єкти керування 

3.5.3 Схеми систем автоматизації. Класифікація схем автоматизації. 

Класифікація електричних схем. Структурні та функціональні схеми. Принципові 

та монтажні схеми. Вибір елементів систем автоматизації. Вибір щитів і пультів 

керування. Розміщення приладів і засобів автоматизації. 

3.5.4 Розробка та аналіз математичної моделі об’єкта керування. Вибір 

алгоритму управління об'єктом.  Аналіз параметрів автоматичної системи 

керування.  Стійкість системи та методики перевірки. Основні показники 

надійності автоматичної системи. 

3.5.5 Автоматизація енергопостачання. Автоматизація теплогенераторів. 

Автоматизація електричних установок для підігріву води і повітря. Автоматизація 

котлоагрегатів.  Автоматичне керування електродними водонагрівачами і 

паровими котлами. Автоматизація електрокалориферних установок. Автоматизація 

нагрівних установок з використанням регуляторів та програмних контролерів. 

Автоматизація холодильних установок. 

3.5.6 Централізовані системи контролю і керування. Розподілені системи 

централізованого контролю і керування. Автоматизовані системи керування 

технологічними процесами.  Автоматизовані системи керування технологічними 

процесами. Централізований контроль та управління в промисловому виробництві. 
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4 РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО 

ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

4.1 «Комп'ютерні технології та програмування» 

1. Ткачов В.В., Огєєнко П.Ю., Макітренко Р.В. Комп'ютерні технології та 

програмування. Теоретичні відомості: навч. посіб. Д.: Національний гірничий 

університет, 2011. Т.1. 173 с. 

2. Ткачов В.В., Огєєнко П.Ю., Макітренко Р.В. Комп'ютерні технології та 

програмування. Додаткові відомості та практичні завдання: навч. посіб. Д.: 

Національний гірничий університет, 2011. Т.2. 179 с. 

3. Васильєв О. Програмування на С++ в прикладах і задачах: Навч. посіб.  

Київ: Видавництво Ліра-К, 2017. 382 с. 

4. Троелсен Э. Язык программирования С# 2005 и платформа Net 2.0 / пер. с 

англ. М.: Издательский дом "Вильямс", 2007. 1168 с.  

5. Шеховцов В.А. Операційні системи. К.: Видавнича група BHV, 2005. 576с. 

 

4.2 «Електротехніка та електроніка» 

1. Бабич М.П., Жуков І.А. Комп’ютерна схемотехніка. Навчальний посібник. – 

К.: НАУ, 2002. – 508 с. 

2. Матвієнко М. П. Основи електротехніки та електроніки. Підручник. К.: 

Видавництво Ліра-К, 2017. 504 с. 

3. Дудикевич В.Б., Кеньо Г.В., Петрович І.В.. Електроніка та 

мікросхемотехніка: Навч. посібник. Ч.І: Електроніка.-Львів: Видавництво 

Національного університету «Львівська політехніка»,2010.-204с. 

4. Дудикевич В.Б., Кеньо Г.В., Петрович І.В.. Електроніка та 

мікросхемотехніка: Навч. посібник. Ч.ІІ: Аналогова схемотехніка.-Львів: 

Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»,2010.-224с. 

5. Електротехніка, основи електроніки та мікропроцесорної техніки. 

Навчальний посібник / Ф.П. Шкрабець та ін. Дніпропетровськ. Національний 

гірничий університет, 2004. 512 с. 

 

4.3 «Архітектура комп`ютерних систем» 

1. Ситник В. Ф. Основи інформаційних систем: навч. посібник. 2-ге вид., 

перероб і доп. К.: КНЕУ, 2001. 376с.  

2. Тарарака В.Д. Архітектура комп'ютерних систем: навчальний посібник. 

Житомир: ЖДТУ, 2018. 383 с. 
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3. Бэкон Дж., Харрис Т. Операційні системи. К.: BHV-Київ, 2004. 574 с. 

4. Поворознюк А.И. Архитектура компьютеров. Архитектура 

микропроцессорного ядра и системных устройств: учеб. пособие. Ч.1.  Харьков: 

Торнадо, 2004. 355 с.  

5. Рябенький В.М., Жуйков В.Я., Гулий В.Д. Цифрова схемотехніка: навч. 

посібник. Львів: «Новий світ – 2000», 2009. 736 с. 

 

4.4 «Теорія автоматичного керування» 

1 Іванов А. О. Теорія автоматичного керування: Підручник. 

Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2003. 250 с. 

2 Лукас В.А. Теория автоматического управления: учеб. для вузов. 2-е 

изд., перераб. и доп. М. Недра, 1990. 416 с., ил. 

3 Попович М.Г. , Ковальчук О.В. Теорія автоматичного керування .  К: 

Либідь, 1997. 544 с. 

4 Теорія автоматичного управління: Підручник. За ред. Г.Ф. Зайцева. К.: 

Техніка, 2002. 668 с.  

5 Шаруда В.Г. Практикум з теорії автоматичного управління: 

Навчальний посібник. Дніпропетровськ: Національна гірнича академія України, 

2002.  414с. 

 

4.5 «Автоматизація технологічних процесів та виробництв» 

1. Головко Д.Б., Рего К.Г., Скрипник Ю.О. Автоматика і автоматизація 

технологічних процесів: Підручник. К.: Либідь, 1997. 232 с. 

2. Ладанюк А.П. , Трегуб В.Г. , Ельперін І.В. , Цюцюра В.Д. Автоматизація 

технологічних процесів і виробництва харчової промисловості. К: Аграрна освіта., 

2001. 244 с. 

3. Горобко Д.В., Дубровний В.О. Засоби і системи автоматизації. К.: КДУТД, 

2000. 327 с. 

4. Синєглазов В.М., Сергеєв І. Ю. Автоматизація технологічних процесів. Київ, 

2015, 444 с. 

5. Васильківський І. С., Фединець В. О., Юсик Я. П. Виконавчі пристрої систем 

автоматизації. Лвівська політехніка, 2020. 220 с. 

 


