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ВСТУП
Дана програма розроблена для проведення комплексного фахового
випробування
для
вступу
на
освітній
рівень
«магістр»
професійного/наукового спрямування за спеціальністю 151 – Автоматизація
та комп’ютерно-інтегровані технології та освітньою програмою
«Комп’ютерно-інтегровані технології та системи навігації і керування».
Мета програми – систематизація основних питань з фахових та
професійно-орієнтованих дисциплін базової підготовки бакалаврів, знання
яких є необхідним для виконання завдань комплексного вступного фахового
випробування.
До складу Програми ввійшли питання з таких дисциплін:
 Теорія автоматичного керування.
 Технології розробки програмного забезпечення.
 Електроніка.
Програма містить три розділи, у кожному розділі наведено перелік
питань з відповідної дисципліни.
Комплексне фахове випробування проводиться з метою визначення
умінь абітурієнтів застосовувати теоретичні знання для аналізу та
розв’язання практичних завдань, а також для формування фахового
конкурсного балу.
Екзаменаційний білет складається з трьох завдань з наведеного вище
переліку дисциплін: двох теоретичних та одного практичного. Проведення
вступного випробування триває не більше 2 астрономічних годин (120
хвилин) без перерви.
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ОСНОВНИЙ ВИКЛАД
І. Питання з дисципліни «Теорія автоматичного керування»
1. Фундаментальні принципи автоматичного керування та приклади їх
реалізації. Класифікація автоматичних систем.
2. Поняття динамічної ланки. Перетворення Лапласа. Визначення
передатної функції.
3. Визначення функції ваги, перехідної функції ланки, системи.
4. Позиційні динамічні ланки. Передатні функції, функції ваги,
перехідні функції.
5. Інтегруючі та диференціюючі динамічні ланки. Передатні функції,
функції ваги, перехідні функції.
6. Математичний опис неперервних систем за схемою вхід – вихід та за
допомогою змінних стану.
7. Математичний опис неперервних систем за допомогою змінних
стану.
8. Поняття про режими роботи системи.
9. Структурні схеми систем автоматичного керування. Передатні
функції типових з`єднань динамічних ланок.
10.Передатні функції лінійних систем автоматичного керування
(розімкненого ланцюга, замкненої системи, за похибкою системи).
11.Поняття комплексної передатної функції амплітудно-частотної, фазочастотної та амплітудно-фазової характеристик ланки (системи).
12.Частотні характеристики елементарних динамічних ланок.
13.Частотні характеристики розімкненої та замкненої системи
автоматичного керування.
14.Поняття та визначення логарифмічних характеристик. Логарифмічні
частотні характеристики динамічних ланок.
15.Побудова логарифмічних частотних характеристик розімкненої
системи.
16.Поняття та умови стійкості лінійної системи.
17.Алгебраїчний критерій стійкості Гурвіца.
18.Частотні критерії стійкості. Критерій Михайлова.
19.Критерій стійкості Михайлова-Найквіста (амплітудно-фазовий
критерій).
20.Логарифмічний частотний критерій стійкості. Запаси стійкості.
21.Вимоги до перехідного процесу. Прямий метод побудови перехідної
характеристики, прямі показники якості перехідного процесу.
22.Непрямі методи оцінки якості перехідного процесу. Частотні методи.
23.Непрямі методи оцінки якості перехідного процесу. Методи
розподілу коренів. Інтегральні методи.
24.Поняття статичної та астатичної систем.
25.Усталені похибки статичних та астатичних систем за типових
збурень.
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ІІ. Питання з дисципліни «Технології розробки програмного
забезпечення»
1. Модульний
та
об’єктно-орієнтований
принципи
розробки
програмного забезпечення.
2. Життєвий цикл програмного забезпечення.
3. Архітектурне проектування системи.
4. Архітектура програмного забезпечення.
5. Принципи SOLID.
6. Патерни GRASP.
7. Керування персоналом при реалізації проектів.
8. Планування проекту. Аналіз вимог та їх формалізація.
9. Керування ризиками.
10.Методи визначення вимог.
11.Формалізація вимог.
12.Якість програмного забезпечення.
13.Методи аналізу архітектури.
14.Документування програмних засобів.
15.Роль аналітика вимог.
16.Стратегії розробки програмних засобів і систем.
ІІІ. Питання з дисципліни «Електроніка»
1. Електронно-променева трубка. Схема. Принцип дії.
2. Напівпровідникові
діоди.
Визначення.
Класифікація
за
конструктивним виконанням, за призначенням, за матеріалом, за
потужністю.
3. Напівпровідниковий p-n перехід. Принцип дії напівпровідникового
діода, вольт-амперна характеристика, основні характеристики.
4. Стабілітрони. Стабістори. Визначення. Позначення. Принцип дії.
Вольт-амперна характеристика. Основні характеристики.
5. Випромінюючі і поглинаючі діоди. Принцип дії світлодіодів,
фотодіодів, лазерних світлодіодів.
6. Біполярні транзистори. Позначення. Класифікація. Основні
характеристики. Принцип дії.
7. Схеми включення біполярного транзистора. Включення з загальною
базою. Основні характеристики, застосування.
8. Схеми включення біполярного транзистора. Включення з загальним
емітером. Основні характеристики, застосування.
9. Схеми включення біполярного транзистора. Включення з загальним
колектором. Основні характеристики, застосування.
10.Польові
транзистори.
Позначення.
Класифікація.
Основні
характеристики. Принцип дії.
11.Операційний підсилювач. Визначення, принцип дії. Ідеальний
операційний підсилювач. Його характеристики.
12. Схеми включення операційного підсилювача з додатнім зворотнім
зв’язком.
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13.Схеми включення операційного підсилювача. Інвертуючий та
неінвертуючий підсилювач. Схеми. Коефіцієнт підсилення.
14.Схеми включення операційного підсилювача. Інвертуючий та
неінвертуючий суматор. Схеми.
15.Схеми включення операційного підсилювача. Інтегруюча та
диференціююча схеми.
16. Етапи аналого-цифрового перетворення.
17. Логічне І, логічне АБО. Реалізація змішування сигналів, збігу,
дозволу / зупинки.
18. Інвертор, тригер Шмітта. Визначення, призначення, особливості
застосування.
19. Комбінаційні схеми. Шифратори та дешифратори. Визначення,
призначення, схема.
20.Комбінаційні схеми. Мультиплексори та демультиплексори.
Визначення, призначення, схема.
21.Комбінаційні схеми. Компаратори. Суматори. Визначення,
призначення, схема.
22.Елементи пам’яті. Тригери. Визначення, призначення, схема.
Різновиди тригерів.
23. Регістри, загальне визначення та схема. Паралельні регістри.
24.Послідовні регістри. Здвигові регістри. Схема, принцип
функціонування та застосування.
25. Лічильники. Різновиди, схеми реалізації, принцип функціонування та
застосування.
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Використання допоміжного матеріалу:
Під час проведення вступного випробування абітурієнту забороняється
використовувати сторонні джерела інформації – допоміжні матеріали,
мобільні пристрої, довідники та технічні засоби, за виключенням
калькулятора, але не з мобільного телефону.
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
1. Оцінювання здійснюється за результатами відповідей на три
екзаменаційні завдання з наведеного вище переліку дисциплін.
2. Відповідь на кожне завдання білету оцінюється за 100-бальною
шкалою:
Бали
Критерії оцінювання відповіді на кожне завдання білету
Ri
Абітурієнт володіє глибокими і міцними знаннями в обсязі
програми
навчальної
дисципліни,
усвідомлено
95…100
використовує їх для прийняття правильних та
обгрунтованих технічних рішень в нестандартних
ситуаціях.
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85…94

75…84

65…74

60…64

0

Абітурієнт продемонстрував уміння та навички достатні
для одержання відмінного безпомилкового розв’язку
завдання в повному обсязі та отримав правильну відповідь.
Абітурієнт володіє узагальненими знаннями в обсязі
програми
навчальної
дисципліни,
аргументовано
використовує їх для прийняття правильних рішень в
нестандартних ситуаціях.
Абітурієнт продемонстрував уміння та навички достатні
для правильного розв’язку та отримання правильної
відповіді.
Абітурієнт самостійно і логічно відтворює матеріал, в
обсязі програми навчальної дисципліни, аргументовано
використовує їх для прийняття правильних рішень в
нестандартних ситуаціях.
Абітурієнт продемонстрував уміння та навички для
правильного розв’язку завдання та отримання відповіді. з
несуттєвими помилками або нераціональним способом
розв’язку, чи при розв’язанні допущені помилки в
математичних обчисленнях.
Абітурієнт
виявляє знання і розуміння основних
теоретичних положень в обсязі програми навчальної
дисципліни, обгрунтовано використовує їх для прийняття
правильних рішень в стандартних ситуаціях, але має
труднощі у використанні умінь у нестандартних умовах.
Абітурієнт при розв’язку завдання та одержані відповіді
допускає суттєві помилки.
Абітурієнт володіє базовими знаннями в обсязі програми
навчальної дисципліни, що дозволяє використовувати їх
для прийняття обгрунтованих рішень тільки в стандартних
ситуаціях.
Завдання виконано задовільно - частково наведені лише
декілька кроків, окремі формули, в відповіді допущені
суттєві помилки.
Абітурієнт не проявив базові знання в обсязі програми
навчальної дисципліни, або володіє матеріалом на
початковому рівні, значну частину матеріалу відтворює на
репродуктивному рівні. Відповідь або відсутня, або не
правильна, не відповідає змісту питання, або отримана за
допомогою сторонніх джерел інформації.

3. Сумарна оцінка відповіді на екзаменаційний білет оцінюється за 100бальною шкалою, як середнє арифметичне значення балів оцінок з кожного
R  R2  R3
R0  1
3
питання
, округлене до найближчого цілого.
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4. Максимальна кількість балів, які можна отримати за відповідь на
екзаменаційний білет – 100 балів.
5. Перерахунок балів сумарної оцінки в підсумок фахового вступного
випробування абітурієнта, згідно критеріїв ECTS, проходить за наступною
шкалою:
Сума
набраних
балів R0

Оцінка

95…100

A

85…94

B

75…84

C

65…74

D

60…64

E

менше 60

Fх

6. Перерахунок балів фахового вступного випробування абітурієнта в
200-бальну шкалу для формування конкурсного балу проходить за
наступною таблицею:

ПРИКЛАД ТИПОВОГО ЗАВДАННЯ
1. Визначити коефіцієнт kроз підсилення розімкнутої системи та
порядок астатизму , якщо розімкнута система є послідовним з’єднанням
динамічних ланок з передатними функціями:
W1 (p) 

0,5p
2

0,06p  0,5p  1 ,

W2 (p) 

1
p(0,02p  1)

та

W3 (p) 

0,5(0,04p  1)
p(0,3p  1) .
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2. Методи визначення вимог при розробці програмного забезпечення.
Інтерв’ю, мозковий штурм та відбір ідей.

3. Навести та охарактеризувати інтегруючу та диференціюючу схеми
включення операційного підсилювача.
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