
 



I. Загальні відомості 

 

Вступний іспит на навчання для здобуття наукового ступеня доктор 

філософії спеціальності 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані 

технології та робототехніка» проводиться для тих вступників, які мають  

ступень магістра. 

Освітня програма «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології» відповідає місії та стратегії  КПІ ім. Ігоря Сікорського, за якою 

стратегічним пріоритетом університету є фундаменталізація підготовки 

фахівців. Особливості освітньої програми враховані шляхом обрання 

відповідних розділів програми вступного іспиту. Проведення вступного 

випробування має виявити рівень підготовки вступника з обраної для вступу 

спеціальності.  

Завдання вступного випробування охоплюють такі розділи: 

1. Теорія автоматичного керування 

2. Математичне моделювання процесів і систем 

3. Програмування 

 

Вступне випробування складається з п’яти тестових завдань з варіантами 

відповідей. 

Вступне випробування зі спеціальності проводиться у формі письмового 

екзамену і передбачає письмові відповіді на тестові завдання.  

Для написання вступного випробування надається не більше 60 хвилин. 

Інформація про правила прийому на навчання та вимоги до вступників 

освітньої програми  «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та 

робототехніка»  наведено в розділі «Вступ до аспірантури» на веб-сторінці 

аспірантури та докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського за посиланням 

https://aspirantura.kpi.ua/ 



Розділ 1 

Теорія автоматичного управління 

 З’єднання ланок. 

 Замкнені системи зі зворотнім зв’язком. 

 Алгебраїчні критерії стійкості. 

 Визначення меж стійкості. 

 Дослідження нулів та полюсів передавальних функцій. 

 

 

Розділ 2 

Моделювання об’єктів та систем керування 

 Ідентифікація параметрів математичних моделей. 

 Ідентифікація статичних характеристик. Інтерполяція та апроксимація.   

 Моделювання статичного режиму роботи об’єкту.  

 Моделювання динамічного режиму роботи об'єкту.  

 Ідентифікація динамічних характеристик. Дискретні моделі динаміки.  

 Ідентифікація динамічних характеристик. Чисельне диференціювання і 

інтегрування функцій.  

 

 

Розділ 3 

Програмування 

 Поняття змінних, оголошення, вимоги до назв. 

 Типи даних, значення за замовчуванням.  

 Арифметичні та логічні оператори. 

 Умовні та циклічні конструкції. 

 Робота з масивами. 

 Оголошення та виклик функцій, рекурсія. 

 ООП, базові принципи, співвідношення об’єкту і класу. 

 Визначення класу, поля і методи, інкапсуляція. 

 Наслідування, оголошення дочірнього класу. 

 Створення об’єктів, поняття конструктора, виклик методів об’єкту. 

 Область видимості полів і методів, модифікатори доступу. 

 Визначення поліморфізму, основні етапи його реалізації. 

 

 



Критерії оцінювання 

 

Вступне випробування проводять лише за затвердженим комплектом 

екзаменаційних білетів. Відмова студента від написання вступного 

випробування за екзаменаційним білетом атестується як незадовільна відповідь.  

Під час вступного випробування дозволяється користуватися ручкою та 

листами вступного випробування, калькулятором. При виявленні факту 

використання недозволених матеріалів екзаменаційна комісія має право 

припинити випробування і виставити незадовільну оцінку.  

 

Для написання вступного випробування надається не більше 60 хвилин.  

П’ять тестових завдання із вибором однієї правильної відповіді 

оцінюються у 20 балів за кожне. Сумарна кількість балів набраних вступником 

за фахове випробування складає 100 

 

R= тест1 + тест2 + тест3 + тест4 + тест5 =  20+20+20+20+20=100 балів. 

 

Додаткове вступне випробування оцінюється за шкалою “зараховано”, 

“незараховано”. Випробування вважається складеним, якщо набрано 60 і 

більше балів. В цьому випадку вступник отримує «зараховано». 
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Приклад екзаменаційного білету 
 

 

Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

 

Освітній ступінь - доктор філософії  

Спеціальність 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та 

робототехніка 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1 

 

Тестове завдання №1 

Визначити за допомогою критерію Гурвиця стійкість системи автоматичного 

регулювання, що описується характеристичним рівнянням. 

0312222 23  sss  

 

Варіанти відповіді: 

А. система стійка 

Б. система нестійка 

В. система на межі стійкості 

Г. система нейтрально-стійка 

 

Тестове завдання №2 

Знайти передавальну функцію замкненої системи за каналом XY. 
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Варіанти відповіді: 
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Тестове завдання №3 

Динамічна модель об’єкту має вид , де  , ,  

, .  

Записати дану модель у стандартній формі рівнянь у просторі стану  

 та визначити елементи матриць  та . 

 

Варіанти відповіді: 

А.   

Б.  

В.   

Г.  

 

Тестове завдання №4 

Користуючись перехідною 

характеристикою об’єкту 

керування, наведеною на 

графіку, знайти 

коефіцієнти передатної 

функції, виходячи з 

припущення, що модель 

об’єкту описується 

передатною функцією у 

вигляді аперіодичної ланки 

першого порядку:  
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Варіанти відповіді: 

А. k = 16,  Т = 170  

Б. k = 5,  Т = 12 

В. k = -20,  Т = 100 

Г. k = 35,  Т = 250 
 



Тестове завдання №5 

Дано клас Calculator для виконання математичних операцій. Чому буде 

дорівнювати поле result, після виклику методу calculate()? 

 
class Calculator { 

   public: 

    int result=0; 

    void calculate(){ 

       int i, s=0; 

       for (i=2; i<=16; i++) 

         if (i%8==0) result= result + i; 

    } 

}; 

 

Варіанти відповіді 

А. 24 

Б. 48 

В. 1.6 

Г. -20 
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