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ВСТУП 
 

Приймальна комісія Кременчуцького національного університету імені 

Михайла Остроградського (далі КрНУ) допускає до участі у фаховому іспиті 

при вступі для здобуття ступеня магістра за освітньо-професійною програмою 

«Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва» спеціальності 

151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» вступників на ос-

нові ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), 

здобутого за відповідною спеціальністю. 

Фаховий іспит проводиться в КрНУ. 

Вступники, на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста), здобутого за іншою спеціальністю, пода-

ють також результати додаткового вступного випробування, складені в КрНУ в 

рік вступу. 

Програму розроблено на основі дисциплін навчального плану підготовки 

бакалавра за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані те-

хнології» в КрНУ. 

 

МЕТА ФАХОВОГО ІСПИТУ 

 

Метою фахового іспиту є перевірка здатності до опанування освітньо-

професійної програми «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виро-

бництва» спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані техно-

логії»другого (магістерського) рівня вищої освіти на основі здобутих раніше 

компетентностей. 

 

ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ  
 

Вступник має виявити базові знання з теорії та практики дисциплін, що 

виносяться на вступне іспит: «Комп’ютерні технології та програмування ком-

п'ютерні технології та програмування», «Електроніка та мікропроцесорна тех-

ніка», «Теорія автоматичного управління», «Автоматизація технологічних про-

цесів». Має знати теоретичні основи проектування автоматизованих систем 

управління, програмування, електроніки та мікросхемотехніки, мікропроцесор-

ної техніки. У силу специфіки спеціальності особлива увага приділяється вмін-

ню складати програм промислових контролерів та мікроконтроллерів, аналізу-



 

вати вхідні та вихідні дані технологічних процесів, розробляти математичні мо-

делі та програмні засоби систем управління та комп’ютерно-інтегрованих сис-

тем. 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ФАХОВОГО ІСПИТУ 

 

1. КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ПРОГРАМУВАННЯ  

2. ЕЛЕКТРОНІКА ТА МІКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНІКА        

3. ТЕОРІЯ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ   

4. АВТОМАТИЗАЦIЯ ТЕХНОЛОГIЧНИХ ПРОЦЕСIВ ТА ВИРОБНИЦТВ 

 

ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

 ТА ПРОГРАМУВАННЯ» 

 

1. Загальні принципи побудови ЕОМ 

2. Інформаційно-логічні основи ЕОМ 

3. Функціональна і структурна організація ЕОМ 

4. Інтерфейси ЕОМ 

5. Зовнішні пристрої ЕОМ 

6. Архітектура операційних систем  

7. Файлова система 

8.  Елементи алгоритмічних мов 

9.  Процедурно-орієнтоване програмування.  

10.  Ядро мови C# 

11.  Масиви і стандартні класи мови C#  

12.  Робота з файлами у C# 

13.  Класи в С# 

14.  Інтерфейси 

15.  Класи-колекції 



 

ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ 

«ЕЛЕКТРОНІКА ТА МІКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНІКА» 

 

1. Електропровідність напівпровідників.  

2. Діоди, тріоди та транзистор.  

3. Елементи оптоелектроніки. 

4. Інтегральні мікросхеми 

5. Підсилювачі 

6. Операційні підсилювачі (ОП).  

7. Активні фільтри.  

8. Проектування елементів систем.  

9. Транзисторні ключі.  

10.  Джерела живлення та стабілізатори. 

11.  Логічні елементи та мінімізація логічних функцій. 

12.  Комбінаційні та послідовні мікросхеми 

13.  Вхідні та вихідні кола цифрової автоматики 

14.  Електронні пристрої відображення інформації. 

15.  Аналого-цифрові та цифро-аналогові перетворювачі 

16.  Мікроконтролер як елемент технічних систем.  

17.  Архітектура мікроконтролерів.  

18.  Архітектура AVR мікроконтролерів.  

19.  Схемотехнічна побудова елементів систем автоматики з використанням 

МК.  

20.  Проектування систем на базі мікроконтролерів.  



 

ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ТЕОРІЯ АВТОМАТИЧНОГО 

 УПРАВЛІННЯ» 

1. Основні принципи керування. 

2. Математичний опис систем автоматичного керування.  

3. Типові динамічні ланки та їх характеристики.  

4. Структурні схеми та частотні характеристики лінійних систем.  

5. Стійкість лінійних систем автоматичного керування.  

6. Методи оцінки якості регулювання лінійних систем. 

7. Забезпечення стійкості, підвищення якості регулювання і синтез лі-

нійних систем.  

8. Дослідження автоматичних систем методом простору станів.  

9. Нелінійні САК.  

10.  Імпульсні САК.  

11.  Цифрові САК.  

12.  Оптимальні системи автоматичного керування.  

13.  Адаптивні системи автоматичного керування.  

14.  Випадкові процеси  в САУ.  

 

 

ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ  

«АВТОМАТИЗАЦIЯ ТИПОВИХ ТЕХНОЛОГIЧНИХ ПРОЦЕСIВ» 

 

1. Принципи побудови систем автоматичного управління (САУ).  

2. Класифікація САУ й АСУТП. Системний принцип побудови і струк-

тури АСУТП. 

3. Аналіз критеріїв ідентифікації.  

4. Чисельні методи ідентифікації динамічних об'єктів.  

5. Особливості неперервних та періодичних як об’єктів автоматизації.  

6. Аналіз технологічних процесів при побудові системи автоматизації. 

7. Автоматизація періодичних технологічних процесів.  

8. Типові схеми регулювання теплових процесів.  



 

9. Сенсори і первинні перетворювачі з дискретними та аналоговими ви-

ходами.  

10. Дискретні керуючі пристрої.  

11. Пристрої контролю і регулювання на основі обробки безперервних си-

гналів.  

12. Математичний апарат аналізу та синтезу логічних пристроїв.  

13. Системи нижнього рівня АСУТП.  

14. Комбіновані та каскадні системи автоматичного регулювання. 

15. Склад ПЛК. 

16. Адресація фізичних модулів і сигнальних ліній.  

17. Типові робочі цикли ПЛК.  

18. Введення та виведення дискретних сигналів.  

19. Програмування таймерів.  

20. Використання програмних модулів ПІД-регулювання. 
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11. СТРУКТУРА ОЦІНКИ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

ВСТУПНИКІВ 

 

Екзаменаційний білет фахового іспиту включає вісім завдань трьох рівнів 

складності: простого, середнього та підвищеного. Складність завдань визнача-

ється кількістю логічних кроків, які повинен виконати вступник у процесі їх 

розв’язання. На роботу з цими завданнями відведена одна година. 

Перша група – чотири завдання простого рівня складності, 

розв’язання яких потребує від вступників стандартного застосування про-

грамного матеріалу за відомими алгоритмами та зразками. 

Максимальна оцінка кожного з цих завдань – один бал. 

Завдання першої групи з вибором однієї правильної відповіді (варіанти 

відповіді подані українським буквеним списком: А; Б; В; Г). Наявність у бланку 

відповідей більше однієї відмітки, виправлення варіанту відповіді або відсут-

ність відмітки визначається як неправильна відповідь і оцінюється в нуль балів.  

Друга група – два завдання середнього рівня складності, розв’язання 

яких потребує від вступників уміння аналізувати ситуацію та виконувати 

нескладні операції розв’язання. 

Максимальна оцінка кожного з цих завдань – один бал. 

Усі завдання цієї групи є завданнями відкритої форми з короткою відпо-

віддю (розв’язання й обґрунтування одержаної відповіді). Виконання завдання 

оцінюється в один бал. 

Невиконання завдання – відсутність кінцевої відповіді, оцінюється в нуль 

балів. 

Третя група – два завдання підвищеного рівня складності, 

розв’язання яких розкриває здатності робити висновки, логічно і матема-

тично міркувати, обґрунтовувати свої дії та чітко формулювати їх. 

Максимальна оцінка кожного з цих завдань – три бали. 

Усі завдання цієї групи є завданнями відкритої форми з розгорнутою від-

повіддю (повне розв’язання й обґрунтування одержаної відповіді). Розв’язання 

завдань повинно містити послідовні логічні судження та пояснення, необхідні 

посилання на відповідні факти, з яких випливає конкретне твердження. Всі 

розв’язання мають буди чіткими, конкретними, достатньо ілюстрованими.  

Три бали виставляються, якщо вступник розв’язав завдання повністю і 

правильно та надав обґрунтування одержаної відповіді. 



 

Два бали виставляється, якщо вступник не закінчив розв’язання, викона-

вши більше половини логічних кроків, або не розкрив повністю сутність відпо-

віді. 

Один бал виставляється, якщо вступник не закінчив розв’язання, викона-

вши не менше половини логічних кроків, та не одержав кінцевого результату. 

Нуль балів виставляється у всіх інших випадках. 

Оцінки, виставлені за кожне завдання фахового іспиту, сумуються. 

Максимальна сума балів за всі завдання фахового іспиту – дванад-

цять балів. 

Бали, отримані за виконання завдань фахового іспиту, переводяться в 

шкалу від 100 до 200 балів за таблицею 1. 

 

Таблиця 1 – Таблиця переведення балів фахового іспиту в шкалу від 100 

до 200 балів 

Сумарна кі-

лькість балів 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Оцінка за 

фаховий іс-

пит 

0 50 80 100 115 125 135 145 155 165 180 190 200 

 

На бланку відповідей (нижче останнього запису вступника) проставля-

ється (цифрами та прописом) сумарна кількість балів та оцінка за фаховий іс-

пит, яка засвідчується підписами членів фахової атестаційної комісії, які пере-

віряли роботу. Роботи, оцінені балами 0-80 або 180-200, додатково перевіря-

ються головою фахової атестаційної комісії та засвідчуються його підписом. 

Приклад оформлення 

 

Сумарна кількість балів                          11 (одинадцять) 

 

Оцінка за іспит            190 (сто дев’яносто) 

 

Члени комісії                                       

 


