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Програму розроблено фахово-атестаційною комісією за спеціальністю
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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програму фахового вступного випробування складено на освітньо-
професійної програми «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технології»» підготовки молодшого спеціаліста за спеціальністю
151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» галузі знань
15 «Автоматизація та приладобудування», затвердженої вченою радою
ДВНЗ «ПДТУ» протоколом №9 від 15 березня 2018 року.

Мета фахового вступного випробування полягає в комплексній
перевірці знань абітурієнтів при вступі для здобуття освітнього ступеня
бакалавр, отриманих ними в результаті вивчення дисциплін, передбачених
освітньо-професійною програмою, під час здобуття попереднього
освітнього ступеня.

Абітурієнт повинен продемонструвати фундаментальні та
професійно-орієнтовані уміння та знання, а також здатність вирішувати
типові професійні завдання.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ

1 Автоматизація технологічних процесів та автоматизовані
систем управління технологічними процесами

1.1. Автоматизація технологічних процесів та виробництв:
-Замкнена система автоматичного регулювання технологічного

параметру
- Об’єкт регулювання
-Автоматичний регулятор
-Структура системи автоматичної стабілізації параметру
-Структура системи автоматичної програмної зміни параметру
-Структура системи автоматичного регулювання співвідношення двох

параметрів
-САР температури в робочому просторі полум’яної печі
-САР витрат газу
-САР тиску в робочому просторі печі
-САР співвідношення паливо – повітря  полум’яної печі
1.2 Автоматизовані систем управління технологічними процесами

(далі - АСУТП):
- Склад АСУТП. Програмне та технічне забезпечення АСУТП
- Багаторівневі АСУТП
- Функції АСУТП, їх розділення за рівнями
- Інформаційні функції АСУТП
- Управляючі функції АСУТП
- Замкнуті і розімкнуті АСУТП.
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- Технічне забезпечення АСУТП (за рівнями)
- Програмне забезпечення АСУТП.

Рекомендована література:
1. Котов К.И. Средства измерения, контроля и автоматизации
технологических процессов. Вычислительная и микропроцессорная
техника/ К.И. Котов, М.А. Шершевер.- М.:: Металлургия, 1989.-496 с.
2. Скрипченко, В. А. Основы автоматизации производства : учебник для
техникумов / В.А. Скрипченко. – М.: Металлургия, 1993. - 254 с. : ил.
3. Глинков Г. М. Контроль и автоматизация металлургических процессов :
учебник для вузов / Г. М. Глинков, А. И. Косырев, Е. К. Шевцов. - Москва:
Металлургия, 1989.-352 с.
4. Глинков Г. М. АСУ ТП в черной металлургии : учебник для вузов / Г. М.
Глинков, В. А. Маковский. - Москва: Металлургия, 1999.-310 с.

2 Інформатика та основи програмування
2.1 Структура і принцип роботи ЕОМ:
- Структура ЕОМ, принципи роботи ЕОМ за фон Нейманом;
- Процесор, основні функції.
- Оперативний запам'ятовуючий пристрій. Постійний

запам'ятовуючий пристрій.
- Пристрій введення-виведення.

2.2 Компоненти ПЕОМ:
- Центральна (материнська) плата
- Пам’ять.
- Пристрої введення (клавіатура та ін.). Маніпулятори
- Пристрої виведення (принтер, монітор, диски)

2.3 Операційні системи та їх функції:
- Класифікація операційних систем.
- Сімейства Windows.
- Файлова система, файлові менеджери
- Види програмного забезпечення
- Етапи підготовки і вирішення задач на ЕОМ.
- Структура програми, види структур (лінійна, розгалужувальна,

циклічна, комплексна).
- Мови програмування.
- Основи написання програм на алгоритмічній мові

програмування.

Рекомендована література:
1. Рогоза М.Є., Р Основи інформатики та технологій програмування:
навчальний посібник / Рогоза М.Є., Рамазанов С.К., Велігура А.В.,
Танченко С. М. - Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2012. - 568 с.
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2. Білоусова Л.І. Інформатика 10-11. Навчальний посібник // Білоусова Л.І.,
Муравка А.С., Олефіренко Н.В. - Харків: Факт, 2009. – 352 с.
3. Іванов В. Г. Основи інформатики та обчислювальної техніки: підручник
/ В. Г. Іванов, В. В. Карасюк, М. В. Гвозденко ; за заг. ред. В. Г. Іванова. —
Х. : Право, 2015. — 312 с.
4. Симкин А. И. Компьютерные технологии и программирование
[Электронный ресурс]: в 2-х ч. Ч. 1: конспект лекций по дисциплине
«Компьютерные технологии и программирование» для студентов
специальности 151 «Автоматизация и компьютерно-интегрированные
технологии» дневной и заочной форм обучения / А. И. Симкин. –
Мариуполь : ПГТУ, 2017. – 190 с. – Режим доступа:
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/12859

3 Математика та основи вищої математики

- Обчислення значень виразів з десятковими та звичайними
дробами та мішаними числами.

- Перетворення раціональних та ірраціональних виразів
- Розв’язання раціональних та ірраціональних рівнянь та

нерівностей
- Побудова графіків елементарних функцій
- Використання похідної для розв’язання задач (обчислення

швидкості та прискорення, побудова графіків функції)
- Перетворення з двійкової системи числення у вісімкову та

шістнадцяткову системи та навпаки.
- Перетворення з двійкової, вісімкової, шістнадцяткової систем

числення в десяткову та навпаки.

1. М.Я. Выгодский. Справочник по элементарной математике /
М.Я. Выгодский, Москва : Наука, 1982, 335 с.
2. М.Я. Выгодский.  Справочник по высшей математике для вузов и втузов
/ Выгодский М.Я. - Джангар : Большая медведица, 1989, 864 с.
3. В.Т.Лисичкин Математика: Учеб, пособие для техникумов / Лисичкин В.Т.,
Соловейчик И.Л.— М.: Высш. шк., 1991. 480 с.
4. О.М. Афанасьєва Математика (підручник для студентів ВНЗ І-ІІ р.а.
технічних спеціальностей) / Афанасьєва О.М. ,Бродський Я.С., Павлов
О.Л., Сліпенько А.К.– К.: Вища школа, 2001 – 240 с.

4 Проєктування, монтаж та експлуатація систем автоматизації

4.1 Проект, стадії проектування.
- нормативні документи;
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- технологічне завдання, технічний проект;
- робочі креслення.

4.2 Технічне завдання
- зміст, основні розділи;
- загальні положення;
- основні вимоги до АСУ;
- вимоги до системи та її частин.

4.3 Структурні схеми
- структурна схема автоматизації об'єкту;
- структурна функціональна схема системи автоматизації;
- умовні позначення функцій системи автоматизації.

4.4 Функціональні схеми автоматизації.
- умовні зображення засобів автоматизації;
- специфікація технічних засобів автоматизації;
- літерні позначення;
- додаткові літерні позначення, які застосовуються для вказівки
додаткових функціональних ознак приладів, перетворювачів
сигналів та обчислювальних пристроїв.

4.5 Принципово-електричні схеми підсистем автоматизації
- вимоги до розробки та принципи побудови;
- позначення силових ліній змінного струму, ліній контролю,
управління, сигналізації.
- позначення електронних приладів, вторинні приладів,
регуляторів та ін.
- принципово-електричні схеми систем автоматичного
регулювання температури, тиску , витрат з використанням
локальних регуляторів;
- принципово-електричні схеми автоматичного регулювання на
базі контролерів.

4.6 Проектування щитів, пультів, шаф керування та мнемосхем
- проектування щитів, пультів, шаф керування та мнемосхем;
- щити шафові поодинокі, двох і трисекційні із задніми дверима,
малогабаритні.
- щити панельні з каркасом всіх типорозмірів і допоміжні тильні
елементи до них.
- щити шафові з передніми і задніми дверима.

4.7 Схеми зовнішніх з'єднань
- проміжні шафи, протяжні та поворотні коробки;
- позначення технічних засобів на схемах зовнішніх з'єднань;
- відкриті електропроводки;
- приховані електропроводки;
- зовнішні електропроводки.

Рекомендована література:
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1. Трегуб В. Г. Проектування систем автоматизації : навч. посібник / В. Г.
Трегуб. – Київ : Ліра-К, 2014. – 342 с.
2. Пушкар М.С. Проектування систем автоматизації: навч. посібник / М.С.
Пушкар, С.М. Проценко – Д.: Національний гірничий університет, 2013. –
268 с.
3. Кваско М.З. Проектування систем керування: навч. посіб. для студ. вищ.
техн. навч. закл. / М.З. Кваско, Я.Ю. Жураковський, А.І. Жученко,
В.В. Миленький. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 344 с.
4. Ладанюк А.П. Автоматизація технологічних процесів і виробництв
харчової промисловості: Підручник / А.П. Ладанюк, В.Г. Трегуб,
І.В. Ельперін, В.Д. Цюцюра В.Д. – К.: Аграрна освіта, 2001. – 224 с.
5. Тошинський В.І. Проектування систем автоматизації технологічних
процесів: навч. посібник / В.І. Тошинський, М.О. Подусов та ін. – Харків:
НТУ «ХПІ», 2006. – 412 с.
6. ДСТУ Б А.2.4-16:2008 «Автоматизація технологічних процесів.
зображення умовні приладів і засобів автоматизації в схемах».
7. Клюев А.С. Проектирование систем автоматизации технологических
процессов / А.С. Клюев, В.В. Глазов, А.Х. Дубровский. -
М.:Энергоатомиздат, 1990. – 464 с.

5 Теорія автоматичного регулювання (управління)

5.1. Загальні поняття.
– Завдання регулювання.
– Принципи регулювання.

5.2. Типові ланки.
– Диференціальні рівняння, статичні характеристики, передавальні
функції.

– Часові характеристики: перехідна функція, ідеальна та реальна
імпульсні характеристики.

– Частотні характеристики.
– Статичні ланки: пропорційна, аперіодична.
– Ланки, що інтегрують: ідеальна та реальна.
– Ланки, що диференціюють: ідеальна та реальна.
– Ланки другого порядку.

5.3. Об'єкти управління.
– Визначення та обробка статичної характеристики об'єкта управління.

– Визначення та обробка кривої розгону об'єкта управління.
– Визначення та обробка реальної імпульсної характеристики об'єкта
управління.

– Визначення та обробка частотних характеристик об'єкта
управління.

– Статичний об'єкт управління, його передавальна функція, та
частотні характеристики.



8

– Астатичний об'єкт управління, його передавальна функція, та
частотні характеристики.

5.4. Регулятори.
– Пропорційний регулятор та його характеристики.
– Інтегральний регулятор та його характеристики.
– Пропорційно-інтегральний регулятор та його характеристики.
– Пропорційно-диференційний регулятор та його характеристики.
– Пропорційно-інтегрально-диференційний регулятор та його
характеристики.

5.5. Автоматичні системи керування.
– Структурні схеми АСУ.
– Передавальні функції АСУ за завданням і за навантаженням.
– Перехідні процеси в АСУ та показники їх якості.
– Стійкість АСУ. Критерії стійкості Гурвіца та Найквіста. Запаси
стійкості по модулю і по фазі та їх визначення.

Рекомендована література:
1. Ерофеев А.А. Теория автоматического управления: Учебник для
вузов / А.А. Ерофеев.–2-е издание, перераб. и доп.–СПб.: Политехника,
2003.–302с.
2. Основы теории автоматического управления: Учебник для вузов /
В.А. Лукас.–2-е издание, перераб. и доп.–М.: Недра, 1990.–416 с.
3. Попович М. Г. Теорія автоматичного керування: Підручник / М. Г.
Попович, О. В. Ковальчук .–2-ге вид., перероб. і доп.– К.: Либідь, 2007.–
656 с.
4. Лотош М.М. Основы теории автоматического управления: Мат.
методы: пособие для техникумов]. - Москва : Наука, 1979. - 256 с.

6 Технічні засоби автоматизації

6.1 Технічні засоби контролю та управління:
- Дискретні регулятори: регулятори релейної дії, імпульсні

регулятори;
- Регулятори безперервної дії: регулятори прямої та непрямої дії;
- Пристрої формування сигналу похибки;
- Програмні задавачі;
- Мікропроцесорні вторинні прилади та регулятори;
- Пускові пристрої САР: електромагнітні контактори,

безконтактні реверсивні пускачі, підключення пускових пристроїв до
регулятора та виконавчого механізму;
- Апаратура дистанційного управління: кнопкові станції, ключі

управління, універсальні перемикачі; блоки ручного управління,
підключення апаратури дистанційного управління до регулятора та
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пускових пристроїв;
- Задавачі САР;
- Давачі та перетворювачі з уніфікованим вихідним сигналом:

характеристики, з’єднання приладів між собою при різних типах
сигналів, струмова петля, розрахунок опору лінії зв’язку;

- Блоки живлення: вибір, класифікація, принципові електричні та
структурні схеми, гальванічна розв’язка каналів.

- Модулі мікропроцесорних промислових контролерів: модулі
аналогового вводу, модулі аналогового виводу, модулі
дискретного вводу, модулі дискретного виводу, модулі для
термоперетворювачів, інтерфейсні модулі;

- Сучасні принципи побудови САР;
- Цифрові інтерфейси для передачі даних.

6.2 Виконавчі механізми та регулюючі органи:
- Електричні виконавчі механізми: виконавчі механізми зі

змінною швидкістю, виконавчі механізми зі сталою швидкістю,
схеми керування виконавчими механізмами типу МЕО;

- Гідравлічні та пневматичні виконавчі механізми;
- Регулюючі органи, їх класифікація;
- Розрахунки зусилля по переміщенню регулюючих органів та

вибір електричного виконавчого механізму типу МЕО;
- Трубопровідні системи з регулюючими органами, їх основні

параметри;
- Конструктивна, пропускна та робоча витратна характеристики

регулюючих органів;
- Розрахунки та вибір регулюючих органів.

Рекомендована література:
1. Когутяк, М. І. Технічні засоби автоматизації : навч. посіб. / М. І.
Когутяк. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. – 212 с.
2. Савицький В. К., Федоришин Р. М. Технічні засоби автоматизації :
навч. посіб. / В. К. Савицький, Р. М.Федоришин – Львів: Видавництво
Львівської політехніки, 2018. – 292 с.
3. Арзуманов Э. С. Расчет и выбор регулирующих органов
автоматических систем / Э. С. Арзуманов – М. : Энергия, 2001. – 156 с.
4. Жигал Г. Л. Электрические исполнительные механизмы / Г. Л. Жигал,
Г. С. Коротков – М. : Энергия, 2007. – 257 с.
5. Емельянов А. И. Исполнительные устройства промышленных
регуляторов / А. И. Емельянов, В. А. Емельянов – М. : Машиностроение,
2005. – 378 с.
6. Шевцов Е. К. Технические средства автоматики / Е. К. Шевцов –
Мариуполь : ПГТУ, 2006. – 248 с.
7. Технічні засоби автоматизації [Електронний ресурс] : методичні
вказівки з самостійного вивчення курсу «Технічні засоби автоматизації»
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для студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп'ютерно-
інтегровані технології» денної та заочної форм навчання / укл. О. О.
Черевко. – Маріуполь : ПДТУ, 2019. – 34 с. – Режим доступу:
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/17253 Черевко О. О.
8. Технічні засоби автоматизації [Електронний ресурс] : конспект лекцій з
дисципліни «Технічні засоби автоматизації» для студентів спеціальності
151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» денної та
заочної форм навчання / О. О. Черевко. – Маріуполь : ПДТУ, 2019. – 152 с.
– Режим доступу: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/17372

7 Технологічні вимірювання і прилади

7.1 Загальні відомості про вимірювання, засоби вимірювання та їхні
похибки
- Методи вимірювань.
- Класифікація похибок вимірювання.
- Обробка результатів вимірювань.
- Вимірювальна система та її функціональні складові.
- Системи дистанційної передачі даних, нормуючі перетворювачі.

7.2 Вимірювання температури
- Основні відомості та класифікація методів та приладів для

вимірювання температури. Принципи роботи.
- Термометри розширення.
- Термоелектричні перетворювачі.
- Термометри опору.
- Пірометричні термометри.

7.3 Вимірювання тиску
- Основні відомості та класифікація методів та приладів для

вимірювання тиску.
- Рідинні та деформаційні манометри.
- Диференційні манометри.

7.4 Вимірювання рівня та витрат
- Методи та прилади для вимірювання рівня.
- Методи та прилади для вимірювання витрат.

Рекомендована література:
1. Метрологія та вимірювальна техніка: Підручник/ Є.С. Поліщук,

М.М. Дорожовець, В.О. Яцук, В.М. Ванько, Т.Г. Бойко; За ред. Проф. Є.С.
Поліщука. – 2-е вид., доповн. і перероб. – Львів: Видавництво Львівської
політехніки, 2012. – 544 с.

2. Шевцов Е.К. Технічні засоби автоматики (навчальний посібник). -
Маріуполь: ПДТУ, 2006. – 263 с.
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3. Автоматичні вимірювання та прилади / П. П. Орнатский. – 5-е вид.
– К.: Вища школа, 1986. – 504 с.


