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АНОТАЦІЯ 
 

Метою випускних випробувань є комплексна перевірка знань 
випускників, які вони отримали в результаті вивчення циклу дисциплін, 
передбачених освітньо-професійною програмою та навчальними планами у 
відповідності з другим рівнем «бакалаврським» вищої освіти. 

Випускні випробування охоплюють дисципліни професійної 
підготовки студентів відповідно до освітньо-професійної програми за 
спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». 

Під час підготовки до випробування необхідно звернути увагу на те, 
що вступник повинен: 

 
знати:  
- фізичні основи роботи і класифікацію приладів для вимірювання 

технологічних параметрів; 
- класифікацію та методи визначення похибок при використанні 

вимірювальних приладів; 
- основи алгоритмізації і програмування, апаратну будову комп’ютера, 

його програмне забезпечення; 
- теоретичні основи аналізу систем автоматичного керування; 
- проектування, монтаж та експлуатацію систем автоматизації та 

комп’ютерно-інтегрованих систем; 
- основні принципи стандарту IEC61131-3; 
- оператори та синтаксис технологічних мов програмування; 
- класифікацію, технічні характеристики, принципи побудови та 

функціонування програмованого логічного контролера (ПЛК); 
- експлуатаційні особливості застосування ПЛК різних виробників; 
- порядок створення, налагодження та завантаження програм 

користувача до ПЛК; 
- апаратний та програмний зв’язок ПЛК з ПЕОМ: інтерфейси (RS232, 

Ethernet); 
- особливості підключення до ПЛК датчиків та виконавчих механізмів 

на локальному рівні та його місце в розподілених системах управління; 
 
вміти:  
- обирати методи і прилади вимірювання технологічних параметрів; 
- обчислювати похибки вимірювання; 
- правильно складати алгоритми та реалізовувати їх у програмному 

середовищі, розуміти призначення основних складових комп’ютера та  
налаштовувати параметри операційної системи; 

- розраховувати лінійні систем автоматичного керування; 
- розробляти схеми автоматизації в умовних позначеннях; 
- розробляти креслення щитів і пультів ; 
- створювати програми користувача для ПЛК; 
- проводити конфігурування ресурсів ПЛК; 



ЗМІСТ ПРОГРАМИ  
З ОБОВ’ЯЗКОВОЇ ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ ПІДГОТОВКИ 

 
 

Дисципліна «Інформаційні технології та програмування» 
 

Дисципліна “Інформаційні технології та програмування” 
спрямована на вивчення основних положень пов'язаних з сучасними мовами 
програмування та інформаційними технологіями, зокрема поняття структур 
даних та алгоритмів, аналізу складності алгоритмів, пошуку оптимального 
алоритму, сучасних шляхів для побудови складних програмних систем. У 
курсі розглядаються питання: пошуку інфорації, впорядкування даних, 
кластерного аналізу, теорії графів. При вивченні дисципліни поряд з 
теоретичними питаннями увага приділяється практичному застосуванню 
отриманих знань, зокрема розробці складних програм на мові С++, що 
забезпечують максимальну ефективність та швидкодію. 

 
Рекомендована література: 

 1. Зуєв А.О. Крилова В.А., Гапон Д.А. Програмування на мові С++ // 
Методичні вказівки для виконання практичних та лабораторных робіт – Х.: 
Вид-во «Підручник» НТУ «ХПІ», 2014. 44 С.  
 2. Зуєв А.О. Крилова В.А., Гапон Д.А.  Інформаційний пошук // 
Методичні вказівки для виконання практичних та лабораторных робіт – Х.: 
Вид-во «Підручник» НТУ «ХПІ», 2014. 48 С. 
 3. Седжвик Р. Фундаментальні алгоритми на С++. Аналіз/Структури 
даних/Сортування/Пошук: Пер. с англ./Роберт Седжвик. - К.: Видавництво 
«ДіаСофт», 2001. - 688 с. 
 4.  Ахо А., Хопкрофт Дж., Ульман Дж. Структури даних та алгоритми.- 
М.: ‘Вільямс’, 2000.-384с. 
 5. Б'ерн Страуструп Мова програмування C++.- М.: Біном, 2002.-1098с.  
 
 

Дисципліна «Метрологія та основи вимірювань» 
 
Основні поняття метрології та метрологічного забезпечення: фізична 

величина та системи одиниць, визначення фізичних величин. Державна та 
відомча метрологічні служби: завдання, структури та технічна база. 
Організація метрологічної служби підприємства. Основні числові 
характеристики випадкових величин: диференційна та інтегральна функції 
розподілу, математичне очікування, дисперсія, асиметрія і ексцес розподілу. 
Основні закони розподілу. Обробка результатів вимірювань. Алгоритми  
визначення показників точності прямих вимірювань. 

 
Рекомендована література: 



1. Промислові засоби автоматизації. Ч.1. Вимірювальні пристрої : навч. 
посіб. / А.К. Бабіченко, В.І Тошинський, М.О. Подустов та ін. ; за ред. А.К. 
Бабіченка. – Х. : НТУ «ХПІ», 2001. – 470 с. 

2. Основи вимірювань і автоматизації технологічних процесів : підруч. 
для студ. вищ. навч. закладів / А.К. Бабіченко, В.І Тошинський, В.І. Вельма 
та ін.; за ред. А.К. Бабіченка. – Х. : Вид-во ТОВ «С. А. М.», 2009. – 616 с. 

3. Пустыльник, Е.И. Статистические методы анализа и обработки 
наблюдений / Е.И. Пустыльник. – М. : Изд-во «Наука», 1968. – 288 с. 

4. Маркин, Н.С. Метрология. Введение в специальность / Н.С. Маркин, 
В.С. Ершов. – М. : Изд-во стандартов, 1991. – 208 с. 

5. Обработка, представление, интерпретация результатов измерений : 
учеб. пособ. / В.В. Горлач, В.Л. Егоров, Н.А. Иванов; под. ред.. В.В. Горлача. 
- Омск: Изд-во Сиб АДИ, 2006. – 83 с. 

6. Кассандрова, О.Н. Обработка результатов наблюдений / О.Н. 
Кассандрова, В.В. Лебедев. – М. : Изд-во «Наука», 1970. - 109 с. 

7. Кузнецов, Н.Д. Сборник задач и вопросов по теплотехническим 
измерениям и приборам: учеб. пособ. / Н.Д. Кузнецов, В.С. Чистяков. – М. : 
Изд-во «Энергия», 1985. – 328 с. 

8. Артемьев, Б.Г. Справочное пособие для работников метрологических 
служб. Кн.1, 3-е изд. / Б.Г. Артемьев, С.М. Голубев. – М. : Изд-во стандартов, 
1990. – 428 с. 

9. Промислові засоби автоматизації. Ч.2. Регулювальні і виконавчі 
пристрої: навч. посіб. / А.К. Бабіченко, В.І. Тошинський, В.С. Михайлов та 
ін.; ; за ред. А.К. Бабіченка. – Х. : НТУ «ХПІ», 2003. – 658 с. 

10. Практикум з метрології, основ вимірювань та технічних засобів 
автоматизації: навч. посіб. / А.К. Бабіченко, М.О. Подустов, І.Г. Лисаченко та 
ін. ; за ред. А.К. Бабіченка. – Х. : НТУ «ХПІ», НФаУ, 2019. – 132 с. 

 
 

Дисципліна «Теорія інформації» 
 

Дисципліна “Теорія інформації” спрямована на вивчення основних 
положень теорії інформації та кодування, зокрема поняття про ентропію та 
кількісні міри вимірювання інформації, аналіз інформаційних характеристик 
джерел повідомлень і каналів зв’язку, можливостей кодування та 
декодування повідомлень. У курсі розглядаються  принципи оптимального та 
завадостійкого кодування та використання їх в сучасних інформаційних 
системах. При вивченні дисципліни поряд з теоретичними питаннями увага 
приділяється, практичному застосуванню отриманих знань, зокрема розробці 
інформаційних систем, що забезпечують максимальну швидкість та 
надійність передачі повідомлень каналами зв’язку. 

 
Рекомендована література: 

 1. Курко А. М. Введення в теорію інформації [Електронний ресурс]: 
Посібник до вивчення дисципліни «Теорія інформації» / А. М. Курко, В. Я. 



Решетняк. – Тернопіль: Тернопільський національний технічний університет 
ім. Івана Пулюя, 2017 – 108 с.– Режим доступу: 
http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21919 9.  
 2. Іващенко П.В. Основи теорії інформації: навч. посіб. / П.В. Іващенко 
–Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2015. – 53 с. 
 3. Жураковський Ю. П. Теорія інформації та кодування: [Підручник] / 
Ю. П. Жураковський, В. П. Полторак. – К. : Вища школа, 2001.– 255 с. 
 4. Решетник В.Я. Введення в теорію інформації: Навч. посібник. – 
Тернопіль.: ТДТУ., 2002, – 130 с. 
 5. Теорія інформації та кодування : підручник для студ. ВНЗ / В.І. 
Барсов, В.А. Красобаєв, О.І. Тиртишніков та ін. - Полтава: ПолтНТУ, 2011. – 
320 с. 

 
 

Дисципліна «Теорія автоматичного керування» 
 
Дисципліна “Теорія автоматичного керування” спрямована на вивчення 

основних положень проектування систем керування в об’ємі, необхідному 
для виконання робіт в області, яка визначається спеціальністю 
«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», зокрема поняття 
передатних функцій, аналізу частотних характеристик ланок та критеріїв 
стійкості. У курсі розглядаються  принципи функціонування одноконтурних 
та багатоконтурних САУ. При вивченні дисципліни поряд з теоретичними 
питаннями увага приділяється, практичному застосуванню отриманих знань, 
зокрема розробці систем автоматичного керування, що забезпечують 
ефективність та стійкість процесу керування. 

 
Рекомендована література: 

 1. Александров Є.Є., Голуб О.П. Костенко Ю.Т. та ін. Теорія 
автоматичного управління. Т.1. - Х.: ХДПУ, 2000. - 154с. 
 2. Олександров Є.Є., Козлов Є.П., Кузнєцов Б.І. Автоматичне 
керування рухомими об'єктами та технологічними процесами: Підручник у 3-
х томах. Т.1. Теорія автоматичного керування. - Х. НТУ "ХПІ", 2002. - 490 с. 
 3. Топчеєв Ю.І. Атлас для проектування систем автоматичного 
регулювання: Навчальний посібник для втузів. - М.: Машинобудування, 
1989. - 752 с. 
 4. Теорія автоматичного управління: Навч. Для вишів. Ч 1, Ч2. / Під. 
ред. А.А. Воронова. - М.: Вища школа, 1986. - 367 с. 
 5. Бессекерський В.А., Попов Є.П. Теорія систем автоматичного 
регулювання - М.: Наука, 1975. - 768 с. 
 6. Соколов Ю.М. Комп'ютерний аналіз та проектування систем 
управління: Навчальний посібник. - У 2-х ч. - Х.: Нац. аерокосм. Університет 
"Харківський авіаційний інститут", 2005. - Ч.1: Безперервні системи. - 184 с. 

 
 

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/21919%209


 
Дисципліна «Надійність і діагностування систем автоматизації» 
 
Загальні відомості з теорії надійності. Загальні характеристики відмов 

та несправностей. Показники надійності Показники довговічності та 
збереженості. Класифікація методів підвищення надійності. Структурні 
схеми розрахунку надійності. Оптимальне резервування. Основні етапи 
розрахунку надійності складних систем. Живучість технічних засобів 
автоматизації. Загальні відомості з технічної діагностики. Методи 
розпізнання станів. Оцінка інформативності діагностичних параметрів. 
Алгоритм контролю працездатності динамічних систем. Загальні положення 
прогнозного контролю. Методи прогнозування технічного стану. Об'єм 
контролю та контролепридатність. Самоконтроль і прогнозування технічного 
стану автоматизованих систем і комплексів. Достовірність контролю і його 
показники. Ефективність контролю. 

 
Рекомендована література: 
1.  Глазунов Л.П., Грабовецкий В.П., Щербаков О.В. Основы теории 

надежности автоматических систем управления. - Л.: Энергоатомиздат, 2004, 
207 с. 

2.  Гнеденко Б.В., Беляев Ю.К., Соловьев Д.Д. Математические методы 
в теории надежности. М.: Наука, 1992, 524 с. 

3.  Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни 
“Надійність і діагностування систем керування” Розділ 1 “Аналітичні методи 
оцінки показників надійності автоматичних систем та їх елементів” для 
студентів спеціальності “Автоматизоване управління технологічними 
процесми”, Укл. Реньов В.О., Шутинський О.Г. Х.-ХТУБА, 2010р., 32с 

4.  Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни 
“Надійність і діагностування систем керування” Розділ 11 “ Методи 
експериментального оцінювання законів і показників надійності 
автоматичних систем та їх елементів” для студентів спеціальності 
“Автоматизоване та комп’ютерно- інтегровані технології”, Укл. Реньов В.О., 
Корсун B.C., Валентинов В.В., Кундо Ю.А., Шутинський О.Г. Х. -ХНУБА, 
2012р., 24с. 

 
Дисципліна «Технічні засоби автоматизації» 

 
Структура і характеристики засобів вимірювання. Вимірювання 

температури. Температурні шкали. Класифікація методів вимірювання, 
температури. Вимірювання тиску. Одиниці вимірювання тиску і їх 
співвідношення. Методи вимірювання тиску і класифікація приладів для 
вимірювання тиску. Вимірювання рівня. Загальні відомості по вимірюванню 
рівнів рідин і сипких матеріалів. Класифікація рівнемірів. Вимірювання 
кількості і витрати рідин. Загальні відомості. Класифікація витратомірів за 
принципом дії і призначенням. Методи і пристрої передачі показань приладів 



на відстань. Хімічні та фізичні основи аналізу складу речовин. Класифікація 
аналізаторів. Вимірювання вологості газів і твердих матеріалів. Методи 
вимірювання щільності і в’язкості, що використовуються у лабораторній 
практиці та у промислових умовах. Основи побудови, технічних 
характеристик, функціональних можливостей, номенклатури технічних 
засобів автоматизації (на основі розуміння принципів їх роботи аналізу їх 
властивостей, призначення і технічних характеристик з урахуванням вимог 
до системи автоматизації) і зокрема виконавчих пристроїв та  їх застосування 
у комп’ютерно-інтегрованих технологіях. 

 
Рекомендована література: 
1. Промислові засоби автоматизації. Ч.2. За заг. ред. А.К. Бабіченка / 

Навч. посібник. – Харків: НТУ «ХПІ», 2003. – 472 . − Бабіченко А.К. та ін.  
2. Технічні засоби автоматизації : навч.-метод. посіб. / А. К. Бабіченко, 

М. О. Подустов, І. Л. Красніков, О. Г. Шутинський, І. Г. Лисаченко, Ю. А. 
Бабіченко,  О. М. Дзевочко ; за ред. А. К. Бабіченка. – Х.: НТУ «ХПІ», 2021. 
− 142 с. 

3. Практикум з вимірювань та технічних засобів автоматизації / Навч. 
метод. посібн. – Харків: НТУ «ХПІ», 2009. – 114 с.  

4. Мікропроцесорні засоби автоматизації в автоматизованих системах 
керування технологічними процесами. За ред. А.К. Бабіченка / Підручник. – 
Харків: ТОВ "Водний спектр Джі-Ен-Пі", 2016. – 440 с. 

 
 

Дисципліна «Програмне забезпечення промислових контролерів» 
 
Побудова, принцип дії, класифікація та технічні характеристики ПЛК. 

Стандарт IEC61131-3. Комплекс CoDeSys V2. Склад та ресурси прикладних 
проектів. Типи даних, змінні та формати запису. Організаційні програмні 
компоненти (POU): програми, функціональні блоки та функції. Мови 
технологічного програмування ST, LD, FBD, CFC, SFC. Стандартні 
компоненти мов: оператори, функціональні блоки та функції.  

 
Рекомендована література 

1. Стандарт вищої освіти бакалавра за спеціальністю 151 
«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» [Електронний 
ресурс]: режим доступу https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-
osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/151-avtomatizatsiya-ta-kompyuterno-
integrovani-tekhnologii-bakalavr.pdf 

2. IEC 61131-3:2013 Programmable controllers – Part 3: Programming 
languages [Електронний ресурс]: режим доступу 
https://webstore.iec.ch/publication/4552 . 

3. Офіційна сторінка виробника контролерів ОВЕН [Електронний 
ресурс]: режим доступу http://www.owen.ua . 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/151-avtomatizatsiya-ta-kompyuterno-integrovani-tekhnologii-bakalavr.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/151-avtomatizatsiya-ta-kompyuterno-integrovani-tekhnologii-bakalavr.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/151-avtomatizatsiya-ta-kompyuterno-integrovani-tekhnologii-bakalavr.pdf
https://webstore.iec.ch/publication/4552
http://www.owen.ua/


4. Офіційна сторінка виробника контролерів VIPA [Електронний 
ресурс]: режим доступу http://www.vipa.com . 

5. Офіційна сторінка представника VIPA Gmbh в Україне, компанії «СВ-
Альтера» [Електронний ресурс]: режим доступу http://www.vipa.com.ua/vipa-
ukraine/about-vipa.html . 

6. Петров И. В. Программируемые контроллеры. Стандартные языки и 
приемы программирования / И. В. Петров. – Москва : СОЛОН-ПРЕСС, 2008. 
– 256 с. 

7. Розроблення ППЗ для промислових контролерів ОВЕН в середовищі 
CODESYS V2.3: Методичні вказівки для проведення комп’ютерного 
практикуму з курсу «Програмне забезпечення мікропроцесорних систем» для 
студентів спеціальності 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 
технології» денної та заочної форм навчання / уклад.: Подустов М. О., 
Бабіченко А. К., Лисаченко І. Г., Дзевочко А. І. – Харків: НТУ «ХПІ», 2019. – 
80 с.  [Електронний ресурс]: режим доступу 
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-
Press/43232/1/prohramy_2019_Promyslovi_kontrolery.pdf . 

8. Настанова щодо експлуатування ПЛК150 [Електронний ресурс]: 
режим доступу https://owen.ua/uploads/104/re_oven_plk150_ukr_751.pdf . 

9. Конфігурування області вводу/виводу ПЛК100/ПЛК150/ПЛК154. 
Настанова користувача [Електронний ресурс]: режим доступу 
https://owen.ua/uploads/81/rp_plk100-plk150-plk154_ukr_27.pdf .  

10. Середовище CODESYS V2.3 для програмування промислових 
контролерів ОВЕН [Електронний ресурс]: режим доступу 
https://owen.ua/ua/programne-zabezpechennja/seredovyshche-programuvannja-
codesys-2-3 . 

11. Подустов М. О., Лисаченко І. Г., Бабіченко А. К., та ін. 
Програмування контролерів VIPA в середовищі WinPLC V5 / 
М. О. Подустов, І. Г. Лисаченко, А. К. Бабіченко та ін. : навч. посіб. – Харків 
: НТУ «ХПІ», 2018. 192 с. [Електронний ресурс]: режим доступу 
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-
Press/43235/1/Book_2018_Lysachenko_Prohramuvannia.pdf .  

12. VIPA System 100V. CPU Manual, HB100E_CPU | Rev. 15/03 January 
2015, VIPA Gmbh – 228 p. [Електронний ресурс]: режим доступу 
https://vipa.com.ua/pdf/products/control-systems/100v/cpus/HB100E_CPU_15-
03.pdf . 

13. VIPA System 200V. CPU Manual, HB97E_CPU | RE_21x-1Bx03 | Rev. 
14/44 October 2014, VIPA Gmbh – 68 p. [Електронний ресурс]: режим доступу 
https://vipa.com.ua/pdf/products/control-systems/200v/cpus/HB97E_CPU_21x-
1Bx03_14-44.pdf . 

14. VIPA System 300S SPEED7. CPU Manual. HB140E_CPU-SC | RE_313-
5BF13 | Rev. 12/50 December 2012 – 192 p. [Електронний ресурс]: режим 
доступу https://vipa.com.ua/pdf/products/control-
systems/300s/cpus/HB140E_CPU-SC_313-5BF13_12-50.pdf . 

http://www.vipa.com/
http://www.vipa.com.ua/vipa-ukraine/about-vipa.html
http://www.vipa.com.ua/vipa-ukraine/about-vipa.html
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/43232/1/prohramy_2019_Promyslovi_kontrolery.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/43232/1/prohramy_2019_Promyslovi_kontrolery.pdf
https://owen.ua/uploads/104/re_oven_plk150_ukr_751.pdf
https://owen.ua/uploads/81/rp_plk100-plk150-plk154_ukr_27.pdf
https://owen.ua/ua/programne-zabezpechennja/seredovyshche-programuvannja-codesys-2-3
https://owen.ua/ua/programne-zabezpechennja/seredovyshche-programuvannja-codesys-2-3
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/43235/1/Book_2018_Lysachenko_Prohramuvannia.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/43235/1/Book_2018_Lysachenko_Prohramuvannia.pdf
https://vipa.com.ua/pdf/products/control-systems/100v/cpus/HB100E_CPU_15-03.pdf
https://vipa.com.ua/pdf/products/control-systems/100v/cpus/HB100E_CPU_15-03.pdf
https://vipa.com.ua/pdf/products/control-systems/200v/cpus/HB97E_CPU_21x-1Bx03_14-44.pdf
https://vipa.com.ua/pdf/products/control-systems/200v/cpus/HB97E_CPU_21x-1Bx03_14-44.pdf
https://vipa.com.ua/pdf/products/control-systems/300s/cpus/HB140E_CPU-SC_313-5BF13_12-50.pdf
https://vipa.com.ua/pdf/products/control-systems/300s/cpus/HB140E_CPU-SC_313-5BF13_12-50.pdf


15. Середовище WinPLC V5 для програмування промислових 
контролерів VIPA [Електронний ресурс]: режим доступу 
http://www.winplc7.com/download.php?Link=http://www.mhj-
download.de/ws7/WinPLC7-V5-046.zip&Object=V_WS7V5 . 

16. Методичні вказівки до виконання індивідуального домашнього 
завдання з курсу «Програмне забезпечення мікропроцесорних систем» (IEC-
програмування ПЛК) для студентів напряму підготовки 050202 
«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної 
форм навчання /уклад.: Лисаченко І. Г., Подустов М. О., Шутинський О. Г., 
Лобойко В. О. – Харків : НТУ «ХПІ», 2014. – 32 с. [Електронний ресурс]: 
режим доступу http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-
Press/44157/1/prohramy_2014_Prohramne_zabezpechennia.pdf .  

http://www.winplc7.com/download.php?Link=http://www.mhj-download.de/ws7/WinPLC7-V5-046.zip&Object=V_WS7V5
http://www.winplc7.com/download.php?Link=http://www.mhj-download.de/ws7/WinPLC7-V5-046.zip&Object=V_WS7V5
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/44157/1/prohramy_2014_Prohramne_zabezpechennia.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/44157/1/prohramy_2014_Prohramne_zabezpechennia.pdf


ЗМІСТ ПРОГРАМИ  
З ПРОФІЛЬНОГО ПАКЕТУ ДИСЦИПЛІН  

01 «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика» 
 
 

Дисципліна Цифрова обробка сигналів 
 
Дисципліна “Цифрова обробка сигналів” спрямована на вивчення 

основних положень теорії і практики цифрової обробки сигналів, зокрема 
методів цифрової лінійної та нелінійної фільтрації, придушення завад на 
сигналах та зображеннях, стиснення сигналів, розпізнання сигналів та 
зображень. У курсі розглядаються основи перетворення сигналів, фільтрації 
та спектрального аналізу. При вивченні дисципліни поряд з теоретичними 
питаннями увага приділяється, практичному застосуванню отриманих знань 
для побудови аналізаторів спектру, систем стиснення та розпізнання 
сигналів, проектування цифрових фільтрів на основі сучасної елементної 
бази. 

 
Рекомендована література: 

 1. Івашко А.В. Методи та алгоритми цифрової обробробки сигналів.  
Навч. посібник – Харків: НТУ “ХПІ” – 2005 – 240с. 
 2. Наконечний А. Й., Наконечний Р. А., Павлиш В. А. Цифрова обробка 
сигналів. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. - 368 с. 
 3. Цифрова обробка сигналів та зображень : навчальний посібник для 
студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 
технології» / Укладачі : Тотосько О.В., Стухляк П.Д. – Тернопіль 
:Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 
,2016. – 140 с. 
 4. Цифрова обробка сигналів в телекомунікаційних системах : 
підручник / Г. Г. Бортник, В. М. Кичак. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 232 с. 
ISBN 
 5. Рибальченко М.О., Єгоров О.П., Зворикін В.Б. Цифрова обробка 
сигналів. Навчальний посібник. – Дніпро: НМетАУ, 2018. – 79 с. 

 
 
Дисципліна Аналогова та цифрова мікро- та наноелектроніка 
 
Дисципліна “Аналогова та цифрова мікро- та наноелектроніка” 

присвячена на вивчення основних положень аналізу та проектування 
електронних  пристроїв систем автоматичного регулювання. У курсі 
розглядаються основні електронні вузли на дискретних елементах, 
призначення та способи застосування інтегральних мікросхем аналогового та 
цифрового типу, а також методи розрахунку електричних параметрів 
елементів схем. При вивченні дисципліни поряд з теоретичними питаннями 
увага приділяється, практичному застосуванню отриманих знань, зокрема 



закріплення  теоретичних знань з аналізу роботи електронних схем та їх 
окремих компонентів, синтезу структурних схем, електричного розрахунку 
параметрів електронних схем і компонентів. 

 
Рекомендована література: 

 1. Мащенко Т.Г. Елементи та пристрої автоматики та систем 
управління. Навчальний посібник. Харків: Видавництво Підручник НТУ 
«ХПІ», 2006 – 192 с.  
 2. Воробйова О. М.,  Іванченко В. Д.. Основи схемотехніки: підручник. 
– [2-е вид.]. – Одеса: Фенікс, 2009. – 388 с.  
 3. Рябенький В.М., Жуйков В.Я., Ямненко Ю.С., Заграничний А.В. 
Схемотехніка: пристрої цифрової електроніки : у 2 т. : підруч. : електронне 
видання: перевид. НТУУ, Київ. 2016р. 400 С. 
 4. Джерела електроживлення радіоелектронної апаратури: довідник / 
Г.С. Найвельт [та ін]; за редакцією Г.С. Найвельта. М: Радіо і зв'язок, 1985. 
576 С. 
 5. Горбатий І. В., Бондарєв А. П. Телекомунікаційні системи та мережі. 
Принципи функціонування, технології та протоколи. Навчальний посібник. 
Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. 336 с.  

 
 

Дисципліна Теорія цифрових автоматів 
 
Дисципліна «Теорія цифрових автоматів» викладається з метою 

ознайомити студентів з основними принципами внутрішньої організації та 
роботи обчислювальних пристроїв цифрової техніки та систем управління, 
надати знання і практичні навички необхідні для аналізу та проектування 
обчислювальних модулів та систем управління, побудованих на базі 
дискретної логіки та цифрових детермінованих скінченних автоматів. 
Матеріал надається в об’ємі, необхідному для вивчення подальших 
профілюючих дисциплін та виконання досліджень в області, яка 
визначається спеціальністю та освітньою програмою. 

 
 
Рекомендована література: 

 1. Жабін В. І. Прикладна теорія цифрових автоматів : навчальний 
посібник. / Жабін В.І., Жуков І.А., Клименко І.А., Ткаченко В.В. – К: 
Книжкове вид-во НАУ, 2007. – 364 с. 
 2. Гавриленко С. Ю. Теорія цифрових автоматів та формальних мов. 
Вступний курс : навч. посібник / Гавриленко С. Ю., Клименко А. М., 
Любченко Н.Ю. та ін. – Харків : НТУ «ХПІ», 2011. – 176 с. 
 3. Головань С. М. Прикладна теорія цифрових автоматів : підручник. / 
Головань С. М., Лахно В.А., Петров О.С., Щербак Л. М. – Луганськ : 
Ноулідж, 2013. – 418 с. 



 4. Дичка І. А. Основи прикладної теорії цифрових автоматів : 
підручник / І.А. Дичка, В.П. Тарасенко, М.В. Онай. – Київ: КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, 2019. – 506 с. (ISBN: 978-966-622-949-9) 
 5. Тарарака В.Д. Прикладна теорія цифрових автоматів : навчальний 
посібник. – Житомир: ЖДТУ, 2019. – 183с. 
 6. Кочубей О.О. Прикладна теорія цифрових автоматів. Логічні основи 
: навч. посібник для студентів ВНЗів / О.О. Кочубей, О.В. Сопільник – 
Дніпропетровськ : РВВ ДНУ : Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2009.– 264 с. 

 
 

Дисципліна Автоматичні пристрої на основі надвеликих 
 інтегральних схем 

 
 Навчальна дисципліна «Автоматичні пристрої на основі надвеликих 
інтегральних схем» викладається з метою ознайомити студентів з основними 
принципами побудови керуючих пристроїв та функціональних вузлів систем 
управління на базі напівпровідникових інтегральних схем та компонентів, які 
виробляються за замовленням (НВІС, ASIC) або програмуються за місцем 
використання (ПЛМ, FPGA). В рамках курсу надаються знання і практичні 
навички необхідні для проектування, реалізації та верифікації системних 
рішень з використанням сучасних технологій та засобів, зокрема 
використання мов опису апаратури. Матеріал надається в об’ємі, 
необхідному для практичного використання баз даних у подальшій 
професійній діяльності та виконання досліджень в галузі, яка визначається 
спеціальністю та освітньою програмою. 

 
Рекомендована література: 

 1. Максфілд К. Проектування на ПЛІС. Архітектура, засоби та методи. 
Курс молодого бійця. - М.: "Додека-XXI", 2007. - 408 с. 
 2. Бібіл П. Н. Основи мови VHDL. Вид. 3-е, дод. - М.: ЛКІ, 2007. - 328с. 
 3. Сергієнко А. М. VHDL для проектування обчислювальних пристроїв. 
- К.: "ТІД ДС", 2003. - 208 с. 
 4. Поляков А. К. Мови VHDL та Verilog у проектуванні цифрової 
апаратури. - М.: Солон-Прес, 2003. - 320 с. 
 5. C. H. Roth. Digital system design using VHDL. – PWS, 1998. – 470 p. 
 6. Pong P. Chu. RTL hardware design using VHDL. Coding for effiency, 
portability and scalability. – JWS Pubs., 2006 – 669 p. 
 7. W. Kafig. VHDL 101. Everything you need to know to get started. – 
Newnes, 2011. – 200 p. 

 
 

Дисципліна Системи управління базами даних 
 
Навчальна дисципліна «Системи управління базами даних» 

викладається з метою ознайомити студентів з основними принципами 



формування та організованого зберігання великих масивів даних, що 
необхідні для роботи комп’ютеризованих систем управління, за допомогою 
баз даних. В рамках курсу надаються знання і практичні навички необхідні 
для обґрунтованого вибору, розгортання та використання баз даних та 
відповідних систем управління базами даних, даються початкові відомості 
про правила проектування та нормалізації баз даних. Матеріал надається в 
об’ємі, необхідному для практичного використання баз даних у подальшій 
професійній діяльності та виконання досліджень в галузі, яка визначається 
спеціальністю та освітньою програмою. 

 
Рекомендована література: 

 1. Системи баз даних та знань: навчальний посібник. Кн. 1: Організація 
баз даних та знань. / А. Ю. Берко, О. М. Верес, В. В. Пасічник. Львів: 
«Магнолія 2006», – 2011. 456 с. 
 2. Технологія проектування та адміністрування баз даних і сховищ 
даних : навч. посібник / Цеслів О. В., Коломієць А. С. Київ: КПІ, – 2017. 284с. 
 3. Конноллі Т., Бегг К. Бази даних. Проектування, реалізація та 
супровід. Теорія та практика. 3-тє видання. : Пер. з англ. - М.: Видавничий 
дім "Вільямс", 2003. - 1440 с. 
 4. Мулеса О.Ю. Інформаційні системи та реляційні бази даних: 
навчальний посібник. – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ». Електронне видання, 2018. 
– 118 с. 
 5. Кирилов В. В. Введення в реляційні бази даних/В. В. Кирилов, Г. Ю. 
Громов. - СПб.: БХВ-Петербург, 2009. - 464 с. 
 6. Allen G., Owens M. The Definitive Guide to SQLite. Second Edition. 
Apress (Springer), 2010. – 347 p. ISBN-13 (electronic): 978-1-4302-3226-1 
 

 



ЗМІСТ ПРОГРАМИ  
З ПРОФІЛЬНОГО ПАКЕТУ ДИСЦИПЛІН  

02 «Комп’ютерно-інтеговані виробництва та прикладне програмування» 
 
 

Дисципліна Організація баз даних 
 
Дисципліна присвячена проблематиці в області проектування сучасних 

база даних на основі сучасних інформаційних технологій, вивченню 
теоретичних основ проектування баз даних. 

Мета вивчення дисципліни полягає в тому, щоб навчити студента 
проектувати та користуватися сучасними базами даних, які орієнтовані на 
розв’язування інформаційних задач в галузі автоматизації, а також набути 
навички самостійної роботи із сучасними СУБД. 

 
Рекомендована література: 
1.  Берко, А.Ю. Системи баз даних та знань : навч. посібник / А. Ю. 

Берко, О. М. Верес, В. В. Пасічник / заг. ред. В. В. Пасічник. - Львів : 
Магнолія 2006, 2011. - 456 с. 

2.  Кузнецов, С. Д. SQL: Язык реляционных баз данных / С. Д. 
Кузнецов. - Москва : Майор, 2015. - 192 с. 

3.  Фиайли К. SQL : Пер. с англ. - М.: ДМК Пресс, 2013. - 456 с. 
4.  Бенкен, Е. С. PHP, MySQL, XML. Программирование для Интернета 

/ Е. С. Бенкен. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. : БХВ - Петербург, 2018. - 321 
с. 

5.  Заводны Дж., Ленц А., Бэллинг Д. MySQL. Оптимизация 
производительности. : Пер. с англ.- СПб. : Символ-Плюс, 2010. - 832 с. 

6.  MySQL. Руководство администратора: Пер. с англ.- СПб.: Изд.Дом 
«Вильямс»,2015. - 624 с. 

7.  Роб П., Коронел К. Системы баз данных: проектирование, 
реализация и управление : Пер. с англ. - СПб.: БХВ-Пстсрбург, 2014. - 1040 c 

 
 

Дисципліна Основи проектування систем автоматизації 
 

Загальні положення. Стадії проектування і склад проектної 
документації при розробці системи автоматизації. Схеми автоматизації, 
умовні позначення приладів та засобів автоматизації. Принципові електричні. 
Схеми сигналізації. Принципові пневматичні схеми. Щити і пульти систем 
автоматизації. Електричні проводки систем автоматизації. Трубні проводки 
систем автоматизації. Таблиці з’єднань і підключень у щитах.  

 
 
 
 



Рекомендована література: 
1. ДСТУ 3 – 29а – 125 – 96 “ Автоматизовані системи керування. 

Інтегровані автоматизовані системи керування. Принципи інтеграції, критерії 
та загальні вимоги” 

2. ДСТУ Б А.2.4 – 16 – 2008 “Автоматизація технологічних процесів. 
Зображення умовні приладів і засобів автоматизації в схемах” 

3. СНиП 3.05.07 – 85 “Системы автоматизации” 
4. РМ 4 – 239 – 91 “Системи автоматизации. Словарь справочник по 

терминам” 
5. ГОСТ 34.201 – 89 “Види. Комплектность и обозначения документов 

при создании автоматизированных систем” 
6. ДСТУ 2226 – 93 “Автоматизовані системи. Терміни та визначення” 
7. Проектирование систем автоматизации технологических процессов : 

справочное пособие / под ред. А.С. Клюева.  –2-е изд., перераб. и доп. – М., 
Энергоатомиздат, 1990. –  464 с. 

8. Трегуб В.Г. Проектирование, монтаж и эксплуатация систем 
автоматизации в пищевой промышленности. / В.Г. Трегуб, А.П. Ладанюк, 
Л.Н. Плужников. – М.: ВО “Агропромиздат”, 1991. – 352 с. 

9. Ладанюк А.П. Автоматизація технологічних процесів і виробництв 
харчової промисловості : підручник / А.П. Ладанюк, В.Г. Трегуб, І.В. 
Ельперін, В.Д. Цюцюра. – К.: Аграрна освіта, 2001. – 224 с. 

10. Проектування систем автоматизації технологічних процесів : навч. 
посібник / В.І. Тошинський, М.О. Подустов та ін. – Х.: НТУ “ХПІ”, 2006.  
– 412 с. 

11. Справочник инженера по АСУТП. Проектирование и разработка : 
учебно-методическое пособие. – М.: Инфра-Инженерия, 2008. – 928 с. 

12. Трегуб В.Г. Пректування систем автоматизації: Навч. Посібник. – 
К.: Видавноицтво Ліра – К, 2014. – 344 с. 

 
 

Дисципліна Комп’ютерне моделювання процесів і систем 
 
Дисципліна складається з розділів: загальні положення моделювання, 

аналітичні методи побудови математичних моделей, методи ідентифікації 
об’єктів керування, стохастичні математичні моделі технологічних об’єктів.   

Мета вивчення дисципліни полягає у засвоєнні основних методів 
моделювання та ідентифікації технологічних об’єктів, як об’єктів керування. 
Формуванні вмінь застосовувати комп’ютерні технології для побудови 
математичних моделей, вмінні розробляти математичні детермiнованi та 
ймовiрнiснi моделі автоматизованих систем i процесів   

Результати навчання полягають у наступному: студенти повинні 
вміти застосовувати комп’ютерні технології для побудови математичних 
моделей об’єктів керування, розробляти математичні детермiнованi та 
ймовiрнiснi моделі автоматизованих систем i процесів. 

 



Рекомендована література: 
1. Математичне моделювання об’єктів керування хімічних і 

фармацевтичних виробництв: навч. посібник / Красніков І. Л., Бабіченко А. 
К., Вельма В. І., Подустов М. О., Зайцев О. І., Бабіченко Ю. А.; за ред. А.К. 
Бабіченко. – Х. : Вид-во ТОВ "С.А.М.", 2016 р. – 224 с. 

2. Ідентифікація та моделювання технологічних об’єктів: навч. 
посібник / А.В. Коваль. − Житомир : ЖДТУ, 2018. − 133 с. 

3. Ю.О. Остапенко Ідентифікація та моделювання технологічних 
об’єктів керування. Підручник. К.: За друга, 2005.- 420 с. 

4. Бондарь А. Г. Математическое моделирование в химической 
технологии. -Киев: Вища школа, 1993. – 280 с. 

5. Abell J. MATLAB and SIMULINK. Simulink Introduction 2016. — 185 
p. — ASIN: B01KBDU5PK. 

 
 

Дисципліна Монтаж, ремонт і наладка приладів і засобів автоматизації 
 
Монтаж сучасних приладів та засобів автоматизації, їх розміщення на 

технологічних трубопроводах та обладнанні, операторських приміщеннях  та 
пунктах управління процесами та виробництвом. Наводяться технічні умови 
та способи монтажу засобів автоматизації з використанням різноманітних 
закладних конструкцій, умов експлуатації а також трубні та електричні 
проводки. 

 
Рекомендована література: 
1.  Основи вимірювання та автоматизації технологічних процесів: 

Підручник: /А.К. Бабіченко та інш.; За заг. ред. А.К. Бабіченка. − Х.: Вид-во 
ТОВ «С.А.М», 2009. − 616с.  

2.  Монтаж средств измерений и автоматизации. Справочник /Под ред. 
Клюева А.С. − 3-е изд. перераб. и доп. М.: Энергоатомиздат, 1988. − 488с.  

3.  Тошинський В.І., Букатенко О.І. Методичні вказівки до 
лабораторних робіт з курсу «Монтаж, ремонт і наладка приладів і засобів 
автоматизації». − Х.: НТУ «ХПІ»; 2005. − 72с.  

4.  Наладка средств измерений и систем технологического контроля. 
Справочное пособие /Под ред. Клюева А.С. − 2-е изд. перераб. и доп. М.: 
Энергоатомиздат, 1990. − 400с.  

5.  Frank Lamb Industrial Automation Hands-On book. The McGraw-Hill 
Companies, Inc, New York. 2013. – 546р. 

 
Дисципліна Автоматизація технологічних процесів і виробництв 

 
Наведені визначення, класифікація та основні відомості про об’єкти 

керування, керуючі системи та системи автоматичного керування. Розглянуті 
типові схеми контролю, регулювання, сигналізації, захисту та блокувань; 



розглянуті питання складання схем автоматизації різноманітних 
технологічних процесів – гідромеханічних, теплових, масообмінних. 

 
Рекомендована література: 
1. Переверзєва А. М. Автоматизація технологічних процесів і 

виробництв: текст лекцій / А. М. Переверзєва, О. М. Дзевочко, М.О. 
Подустов. – Харків: НТУ «ХПІ», 2021. – 80 с. 

2. Голубятников В.А. Автоматизация производственных процессов в 
химической промышленности / В.А. Голубятников, В.В. Шувалов. – М.: 
Химия, 1972. – 248 с. 

3. Бобух А. О. Автоматизовані системи керуваня технологічними 
процесами: Навч. посібник. – Харків: ХНАМГ, 2006. – 185 с.  

4 Автоматизація виробничих процесів: підручник / І.В. Ельперін, О.М. 
Пупена, В.М. Сідлецький, С.М. Швед. – Вид. 2-ге, виправлене. – Київ: Вид. 
Ліра-К, 2018. – 378 с. 

5. Шински Ф. Системы автоматического регулирования химико-
технологических процессов. – М.: Химия, 1974. – 336 с. 

6. Гончаренко Б.М., Осадчий С.І., Віхрова Л.Г., Каліч В.М., Дідик О.К. 
Автоматизація виробничих процесів. – Кіровоград: Видавець – Лисенко В.Ф., 
2016. - 352 с. 

 



ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ КОМПЛЕКСНОГО ВИПРОБУВАННЯ 
З ОБОВ’ЯЗКОВОЇ ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ ПІДГОТОВКИ 

 
Дисципліна «Інформаційні технології та програмування» 

 
1. Що таке тип, і що він визначає? Що таке приведення типів, для чого 

воно потрібне? Які методи приведення типів є у мові С++? Визначення 
розміру типів даних у мові С++. 

2. Порозрядне сортування. Види, особливості, сфера застосування. 
3. Алгоритми пошуку шляхів на графах. Типи шляхів. 
4. Що таке структура у мові С++? Що таке конструктор та деструктор, 

як вони об’являються і для чого потрібні? Як реалізується доступ до полів 
структури? 

5. Що таке масив? Перерахуйте особливості ініціалізації елементів 
масиву. Як визначити кількість елементів у масиві на мові С++? Якi є 
особливості доступу до елементів масиву? 

6. Кластерний аналіз. Основні визначення. Завдання кластерного 
аналізу. Мiри відстаней у задачах кластерного аналізу.  

7. Швидке сортування. Особливості, алгоритмічна складність. 
8. Чим відрізняються об`яви змінних та констант? Що таке літеральні 

константи та які правила їхньої об`яви? Навіщо застосовується модифікатор 
static? Навіщо застосовується директива typedef? 

9. Методи К-середніх та C-середніх. Правила об'єднання кластерів. 
10. Масив, стек, черга та користувальницькі структури даних. 

Призначення та використання. 
11. Типи графів. Алгоритми пошуку мінімального остовного дерева. 
12. Умовний оператор на мові С++. Операції порівняння. Скорочений 

запис умовного оператора. Як замінити умовний оператор if тернарним 
оператором? 

13. Призначення пошуку. Які вимоги до ключів для різних алгоритмів 
пошуку? Що дає впорядкування даних перед початком пошуку? Двійковий 
пошук та його особливості. 

14. Навіщо застосовується оператор вибору switch у мовi С++? Які 
варіанти виконання блоків є допустимими для оператора вибору? Навіщо 
застосовується оператор break всередині оператора вибору? 

15. Алгоритми двійкового та інтерполяційного пошуку. 
16. Функції на мовi C++. Передача параметрів функції. Повернення 

результатів роботи функції. Область видимості функцій та локальних 
змінних. Рекурсія та хвостова рекурсія. 

17. Що таке хешування? Що таке ефект кластеризації у хеш таблиці? 
Навіщо потрібен коефіцієнт завантаження хеш таблиці як його обчислити? 
Використання генераторів випадкових чисел при хешуванні. 

18. Пошук медіани числової послідовності. Алгоритми, особливості. 



19. Які оператори циклу використовуються у мові С++? У чому між 
ними різниця? Як замінити цикл із постумовою на цикл із передумовою? Які 
особливості запису та роботи циклу for? Навіщо застосовуються оператори 
break і continue всередині циклів? 

20. Хешування, хеш-функції. Ідеальна хеш функція. Методи вирішення 
конфліктів під час хешування. 

 
 

Дисципліна «Метрологія та основи вимірювань» 
 
Теоретичні запитання 
1.  Основні задачі і поняття метрології. Поняття фізичної величини.  
2.  Основна і додаткова похибка вимірювання. Визначення складових 

додаткової похибки вимірювань.  
3.  Поняття фізичної величини. Системи одиниць фізичних величин.  
4.  Визначення похибки вимірювального комплекту при вимірюванні 

температури за допомогою автоматичного моста.  
5.  Істинне та дійсне значення фізичної величини. Класифікація 

фізичних величин.  
6.  Поняття і визначення інтегральної та диференціальної функцій 

розподілу випадкової величини, похибки вимірювань.  
7.  Основні характеристики фізичної величини. Позначення 

розмірностей фізичних величин у системі СІ.  
8.  Графічне відображення інтегральної та диференціальної функцій 

розподілу випадкових величини, похибок вимірювання.  
9.  Вимірювання фізичних величин. Основні признаки класифікації 

вимірювань  
10.  Основні числові характеристики випадкових похибок вимірювань 

та їх визначення.  
11.  Характеристика вимірювань по кількості, точності та 

метрологічному призначенню.  
12.  Визначення оцінок числових характеристик випадкових похибок 

по результатах експерименту.  
13.  Характеристика вимірювань по кількості, точності та 

метрологічному призначенню.  
14.  Основні закон розподілу випадкових величин, похибок 
15.  Визначення числових характеристик для закону рівномірної 

густини.  
16.  Засоби вимірювань та їх класифікація у залежності від 

конструктивного виконання.  
17.  Основні закони розподілу випадкових величин, похибок.  
18.  Визначення числових характеристик для закону Сімпсона 

(трикутник). 
19.  Вимірювальний прилад, його склад та характеристика пристроїв 

індикації результатів вимірювань.  



20.  Визначення числових характеристик для нормального закону 
розподілу випадкових похибок.  

21.  Основні характеристики шкальних пристроїв. Засоби визначення 
результатів показань приладів.  

22.  Стандартний розподіл випадкової похибки. Визначення числових 
характеристик та виконання операції нормування випадкової похибки.  

23.  Класифікація вимірювальних приладів та їх функціональні 
можливості.  

24.  Довірчий інтервал, довірча ймовірність та їх визначення при 
нормальному розподілі випадкової похибки.  

25.  Основні характеристики вимірювальних приладів та їх визначення.  
26.  Визначення довірчого інтервалу і довірчої ймовірності для 

розподілу випадкової похибки за Стьюдентом.  
27.  Зразкові засоби вимірювання, класифікація та призначення.  
28.  Загальна характеристика критеріїв узгодження про нормальність 

розподілу випадкових похибок. Алгоритм методу групування результатів 
експерименту по інтервалах.  

29.  Призначення еталонів, засоби відтворення одиниць вимірювання, 
класифікація еталонів.  

30.  Характеристика та алгоритм застосування критерію узгодження по 
асиметрії та ексцесу розподілу випадкових похибок.  

31.  Методи вимірювань фізичних величин та їх характеристика.  
32.  Визначення основних числових характеристик випадкових похибок 

при застосуванні візуального критерію узгодження.  
33.  Критерії якості вимірювань. Оцінка основних показників якості.  
34.  Загальний алгоритм побудови гістограм та полігону розподілу 

випадкових величин.  
35.  Похибка вимірювань. Ознаки класифікації похибок.  
36.  Загальний алгоритм застосування критерію узгодження Пірсона 

при обробці експериментальних значень.  
37.  Систематичні та випадкові похибки вимірювань.  
38.  Класифікація та причини їх появи.  
39.  Критерій узгодження Колмогорова та його алгоритм застосування 

при обробці результатів експерименту. 
40.  Основні етапи і методи усунення систематичних похибок.  
41.  Критерій узгодження Мозеса-Смирнова та його алгоритм 

застосування при обробці результатів експерименту. 
42.  Методи усунення систематичних похибок. Суть методів та 

приклади їх використання.  
43.  Складовий критерій узгодження та алгоритм його застосування при 

обробці експериментальних значень. 
44.  Клас точності засобів вимірювання. Засоби виразу межі похибок, 

що припускаються.  
45.  Загальний алгоритм визначення анормальності розподілу 



виявлення грубих похибок при обробці результатів експерименту. 
46.  Позначення класів точності засобів вимірювання. Приклади 

розрахунку похибок вимірювання при різних способах позначення.  
47.  Алгоритм визначення показників точності прямих вимірювань з 

багатократними незалежними спостереженнями. 
48.  Організація державної метрологічної служби. Структура і основні 

задачі.  
49.  Алгоритм визначення результатів непрямих вимірювань і 

оцінювання їх похибок. 
 
Приклади практичних завдань 
1. Манометр, що встановлений у відкритій кабіні літака, показує 

надмірний тиск PНД тиск мастила на ріні 6 кгс/см2. При цьому показання 
барометра PАТМ складає 752 мм рт.ст. Необхідно визначати абсолютний тиск 
PАБС мастила у таких одиницях як Н/м2, МПа, кгс/м2, мм рт.ст, мм вод.ст. 

2. У трубці вакууметра висота стовпчика ртуті дорівнює 420  мм. 
Показання барометра становить 768 мм рт.ст. Визначити абсолютний тиск 
РАБС у таких одиницях як Н/м2, МПа, кгс/м2, атм, кгс/см2, ат. 

3. Двома пружинними манометрами з однобічною шкалою і верхньою 
межею 250 кПа проведено вимірювання тиску на виході компресора. Перший 
манометр має клас точності 0,5, а другий 2,5. Перший показав тиск 250 кПа, 
другий 240 кПа. Необхідно визначити дійсне значення тиску, оцінити 
можливе істинне значення тиску, а також похибку вимірювання тиску другим 
манометром. 

4. Було проведено однократне вимірювання термоопору автоматичним 
мостом класу точності 0,5 з НСХ 100П зі шкалою 0 – 200 оС. Покажчик 
зупинився на позначці 500 оС. Необхідно оцінити максимальну відносну 
похибку вимірювання термоопору на позначці 100 оС. При цьому відомо, що 
термометр опору за температури 200 оС має опір 177,03 Ом, а за температури 
100 оС – 139,11 Ом. Чи залежить відносна похибка від показань приладу? 

5. Провести оцінку математичного очікування, середньоквадратичного 
відхилення, коефіцієнтів ексцесу та асиметрії за результатами вимірювання 
тиску Х (кПа): 7, 3, 4, 8, 4, 6, 3. 

6. В процесі вимірювання сили струму були отримані наступні 
результати; А: 10,07; 10,08; 10,10; 10,12; 10,13; 10,15; 10,16; 10,17; 10,20; 
10,60. Необхідно оцінити результат 10,6 А та визначити чи не є він промахом 
за рівня значимості α = 0,01 

7. За результатами десяти вимірювань довжини металевого бруска 
отримані наступні значення, мм: 358,59; 358,55; 358,53; 358,52; 358,51; 
358,49; 358,48; 358,46; 358,45; 358,42. Визначити ймовірність того, що 
похибка середньоарифметичного значення x  не вийде за межі інтервалу 

0,05ε = ±  мм. 
 
 



Дисципліна «Теорія інформації» 
 

Теоретичні запитання 
1. Системи числення та коди, що застосовуються у інформаційних 

системах. 
2. Канали зв'язку. Види каналів. Характеристики каналів. Види та 

характеристики перешкод та шумів. Основні закони розподілу перешкод та 
його характеристики. 

3. Міри інформації. Адитивна логарифмічна міра Гартлі. Статистична 
міра Шеннона. Ентропія та її властивості. 

4. Визначення ентропії об’єднаних повідомлень. Розрахунок ентропії 
повідомлень без та за наявності зв’язку між символами. 

5. Розрахунок кількості інформації безперервних повідомлень. 
Диференціальна ентропія 

6. Швидкість передачі та пропускна здатність дискретного каналу 
зв’язку с завадами та без завад. 

7. Швидкість передачі та пропускна здатність безперервного каналу 
зв’язку с завадами та без завад. 

8. Основні поняття ефективного кодування. Рівномірне та нерівномірне 
кодування джерел інформації. 

9. Префіксні коди. Оптимальне кодування джерел інформації методами  
Шеннона – Фано та Хаффмена. 

10. Арифметмчне кодування цілих чисел методами Голомба, Еліаса, 
Левенштейна та Фібоначчі. 

11. Принцип завадостійкого кодування, класифікація кодів. Теорема 
Шеннона для кодування інформаціїї в каналах зв’язку с завадами. 

12. Коди з виправленням та виявленням помилок. Лінійні блокові коди. 
Матричне представлення завадостійких кодів. 

13. Побудова завадостійкого коду Хеммінга с заданими параметрами. 
Кодування і декодування інформації кодом Хеммінга. 

14. Циклічні коди. Породжуючий поліном циклічних кодів. 
Кодування/декодування з використанням циклічних кодів. 

15. Розрахунок та побудова  БЧХ коду с заданими параметрами. 
Обчислення породжуючого поліному БЧХ коду. Кодування БЧХ коду. 

 
Приклади практичних завдань 

 1. Джерело повідомлень описується дискретною випадковою 
величиною з наступним розподілом р1=0.28, p2=0.04, p3=0.21, p4=0.11, 
p5=0.23, p6=0.1, p7=0.03. Визначити кількість інформації в повідомленні по 
Хартлі та Шеннону. 
 2. Визначити кількість інформації, що міститься в оцифрованому 
сигналі. Діапазон зміни сигналу -10 .. +50В, точність вимірювання Δ = 0.05В, 
тривалість сигналу 2 хвилини, верхня гранична частота fmax = 4Кгц, 
коефіцієнт запасу за частотою 1.25. 



 3. Визначити загальну та диференціальну ентропію випадкової 
величини, рівномірно розподіленої в діапазоні від -10 до 50, що вимірюється 
з кроком квантування 0.4. 
 4. Побудувати код Шеннона-Фано та код Гаффмана для дискретного 
джерела, символи якого мають ймовірності Pi={0.14 0.20 0.25 0.28 0.04 0.05 
0.02 0.02}. Визначити ентропію джерела та середню довжину кодової 
комбінації для кожного з кодів. 
 5. Побудувати матрицю (15, 11) – коду Гемінґа з dmin=3. Закодувати 
інформаційну послідовність 11000100011. 

 
 

Дисципліна «Теорія автоматичного керування» 
 

Теоретичні запитання 
 1. Частотні характеристики різних з’єднань ланок 
 2. Передатні функції різних з’єднань ланок. 
 3. Коливальна ланка та її динамічні характеристики. 
 4. Зв’язок між частотними характеристиками разомкнених та 
замкнених систем. 
 5. Аперіодична ланка 2-го порядку та її динамічні характеристики 
 6. Частотні характеристики САУ та їх зв’язок з передатними 
функціями. 
 7. Імпульсна перехідна функція та її зв’язок з передатною функцією. 
 8. Передатні функції ланок і систем та їх властивості. 
 9. Аперіодична ланка та її динамічні характеристики. 
 10. Частотний критерій стійкості Найквіста. 
 11. Одноконтурні та багатоконтурні САУ. 
 12. Алгебраїчний критерій стійкості Гурвіца. 
 13. САУ прямої та непрямої дії. Визначення. Приклади. 
 14. Стійкість САУ. Визначення. Умови стійкості лінійних САУ. 
 15. Передатні функції замкненої САУ та їх взаємозв’язок. 

 
 

Приклади практичних завдань 
 1. Задана передатна функція К(р)=5/(1+2р). Знайти та відобразити 
Амплітудно-частотну характеристику 
 2. Задана передатна функція К(р)=7/(1+р). Знайти та відобразити Фазо-
частотну характеристику. 
 3. Задана передатна функція К(р)=10/(1+7р). Знайти та відобразити 
логарифмічну-частотну характеристику. 
 4. Задане характеристичне рівняння 5р4+2p3+p+2=0. Визначити 
стійкість системи за критерієм Гурвіца 
 5. Задане характеристичне рівняння 3р4+7p3+15p+1=0. Визначити 
стійкість системи за критерієм Гурвіца 

 



Дисципліна «Надійність і діагностування систем автоматизації» 
 

Теоретичні запитання 
1. Основні теореми ймовірності 
2. Визначення параметру потока відмов для відновлюваних виробів 
3. Кратність резервування 
4. Теорема Бернуллі 
5. Визначення коефіцієнту готовності для відновлюваних виробів 
6. Методи техничної діагностики 
7. Критерії надійности невідновлюваних виробів 
8. Резервування з цілою кратністю. 
9. Види резервування  
10. Визначення ймовірності безвідмовної роботи для невідновлюваних 

виробів 
11. Резервування з дробною кратністю. 
12. Визначення частоти відмов для невідновлюваних виробів 
13. Критерії надійності відновлюваних виробів 
14. Закони розподілу часу безвідмовної роботи 
15. Кількісні характеристики надійності для експоненціального закону 

розподілу часу безвідмовної роботи 
 

Приклади практичних завдань 
1. Інтенсивність відмовлень складної відновлюваної системи є 

величина постійна і дорівнює 0,0151  1/год. Середній  час відновлення 
tв=100год. 

Обчислити ймовірність застати систему в справному  стані в момент 
часу t=10год. 

2. Апаратура складається з 2000 елементів, середня інтенсивність 
відмовлень яких дорівнює 0,33*10-5 1/год. Визначити ймовірність 
безвідмовної роботи апаратури протягом 2000год. І середню переробку на 
відмовлення. Передбачається експонентний закон розподілу ймовірностей 

3. На іспит поставлено 1000 однотипних приладів. За перші 3000год. 
Відмовило 80 приладів, а за інтервал часу 3000-4000 год. Відмовило ще 50 
приладів. Визначити частоту та інтенсивність відмовлень приладів в 
інтервалі часу 3000-4000год. 

4. Куб, усі грані якого пофарбовані, розпиляний на 1000 кубиків 
однакового розміру. Отримані кубики ретельно перемішані. Визначити 
ймовірність того, що кубик , витягнутий навмання буде мати дві пофарбовані 
сторони. 

5. Визначити ймовірність того, що обраний на фарс виріб є 
першосортним, якщо відомо, що 4% усієї продукції – брак, а 75% 
задовольняє першому сорту. 
 
 
 



Дисципліна «Технічні засоби автоматизації» 
Теоретичні запитання 

1. Термоперетворювачі опору. Принцип дії, конструкція. 
2.Термоелектричні термометри. Принцип дії, конструкція. 
3 Мостові та потенціометричні методи вимірювання технологічних 

параметрів..  
4. Витратоміри змінного перепаду тиску, теоретичні основи 

вимірювання цими приладами. 
5. Витратоміри постійного перепаду тиску, індукційні, ультразвукові 

витратоміри. 
6. Деформаційні прилади тиску, тензоперетворювачі тиску. 
6. Гідростатичні, п’єзометричні, поплавкові, буйкові рівнеміри. 
7. Ємкісні, ультразвукові та радіоізотопні рівнеміри. 
8.Термомагнітні та термокондуктометричні газоаналізатори та їх 

номенклатура. 
9. Вимірювання рН-розчинів 
10. Загальні відомості про склад, принципи побудови та основні 

комплекси нормування ТЗА. 
11. Елементна база, реалізація алгоритмів регулювання та 

номенклатура агрегатних комплексів ТЗА. 
12. Принципи реалізації основних алгоритмів регулювання: 

пропорційний, пропорційно-інтегральний, пропорційно-інтегрально-
диференціальний. Принцип реалізації регуляторів співвідношення, із 
змінною структурою, змінними параметрами настроювання.  

13. Джерела живлення пристроїв пневмоавтоматики та вимоги до 
стислого повітря. Автоматичні установки повітропідготовки, фільтри, 
редуктори, стабілізатори тиску. 

14. Загальні відомості про мікропроцесорні засоби. Мікропроцесорні 
вимірювачі-регулятори. 

15 Програмовані логічні контролери (ПЛК). 
16. Контролери серії Р130, Р130М: типи моделей, технічна структура, 

функціональні можливості, принципи програмування. 
17. Загальні відомості про виконавчі пристрої.  
18. Класифікація регулюючих органів (РО) та їх можливості 

застосування, основні характеристики РО. Особливості розрахунку 
дросельних РО. 

 
Приклади практичних завдань 

1.  Розробити контур регулювання температури з використанням 
промислового контролера в умовних позначеннях, якщо датчиком є 
термопара з уніфікованим вихідним сигналом, а виконавчий механізм 
пневматичний. 

2.  Розробити контур регулювання (стабілізації) витрати з 
використанням промислового контролера в умовних позначеннях, якщо всі 
прилади та засоби автоматизації є електричними. 



3.  Розробити контур регулювання рівня з використанням 
промислового контролера в умовних позначеннях, якщо первинний 
вимірювальний перетворювач рівня та виконавчий механізм регулювального 
органу знаходяться у вибухо- та пожежонебезпечній зоні. 

4.  Розробити контур регулювання концентрації розчину на виході зі 
змішувача з використанням промислового контролера в умовних 
позначеннях, якщо всі прилади та засоби автоматизації є електричними. 

5.  Розробити контур регулювання перепаду тиску з використанням 
промислового контролера в умовних позначеннях, якщо перепад тиску 
вимірюється за допомогою приладу з уніфікованим пневматичним сигналом, 
а всі наступні прилади та засоби автоматизації є електричними. 

 
 

Дисципліна «Програмне забезпечення промислових контролерів» 
 

Теоретичні запитання 
1. Характеристика і класифікація типів POU відповідно до стандарту 

IEC_61131. Ієрархія POU в проекті. 
2. Коротка характеристика мов програмування ПЛК відповідно до 

стандарту IEC_61131. 
3. Апаратні ресурси ПЛК ОВЕН. Функції апаратних каналів 

вводу/виводу в ПЛК. 
4. Класифікація та нотація бітових типів даних в середовищі 

відповідно до стандарту IEC_61131. 
5. Місце ПЛК у складі системи управління. Призначення, структура і 

принцип дії ПЛК 
6. Класифікація і нотація цілочисельних типів даних відповідно до 

стандарту IEC_61131. 
7. Формат представлення дійсного типу даних відповідно до 

стандарту IEC_61131. 
8. Формат представлення типів даних для відображення часу, дати та 

їхніх комбінацій відповідно до стандарту IEC_61131. 
9. Склад та структура побудови програмного комплексу CoDeSys. 
10. Реалізація багатозадачності в середовищі CoDeSys. Статус та типи 

задач.  
11. Формат представлення дійсного типу даних відповідно до 

стандарту IEC_61131. 
12. Класифікація типів даних відповідно до стандарту IEC_61131. 
13. Основні характеристики та класифікація типів ПЛК. 
14. Основні принципи стандарту IEC_61131. Коротка характеристика 

складових елементів стандарту. 
15. Операнди і оператори в проекті відповідно до стандарту IEC_61131.  
 

Приклади практичних завдань 



1. У середовищі CoDeSys створити проект для двохпозиційного 
регулятора температури (охолоджувача) із застосуванням дискретного ВП на 
виході ПЛК. Застосувати затримку спрацьовування ВП, якщо умова 
перемикання зберігається протягом встановленого значення. Створити 
візуалізацію процесу. Початкові дані: регульований параметр – температура 
в моделі теплообмінника, ВП – вентилятор, завдання – 25 °С, гістерезис 0,2 
°С. Час затримки перемикання 5с.  

2. У середовищі CoDeSys створити проект з програмою сигналізації 
про вхід контрольованого параметра в заданий діапазон. Вихідний пристрій 
включається при ∆+<<∆− устуст РРР . Необхідно утримувати ВП в поточному 
стані протягом деякого часу, навіть якщо логіка роботи вимагає 
перемикання. Створити візуалізацію процесу. Початкові дані: параметр – 
тиск (резистор, весь діапазон резистора 1 кОм відповідає 200 кРа), уставка – 
75 кРа, гістерезис – 2 кРа, ВП – лампа. Час затримки перемикання τзад=2 с. 

3. У середовищі CoDeSys створити проект для сигналізації про вихід 
параметра за необхідні межі діапазону. Вихідний пристрій вмикається при 

∆−< устРР  и ∆+> устРР . Необхідно утримувати ВП в поточному стані 
протягом деякого часу, навіть якщо логіка роботи вимагає перемикання. 
Створити візуалізацію процесу. Початкові дані: параметр – тиск (резистор), 
уставка – 35%, гістерезис – 5% (весь діапазон резистора 1 кОм відповідає 2,5 
кгс/см2), ВП – лампа. Час затримки перемикання τзад=5с.  

4. У середовищі CoDeSys створити проект для перетворення значення 
тиску в уніфікований струмовий сигнал. Створити візуалізацію процесу. 
Початкові дані: Вимірюваний параметр – витрата (резистор, весь діапазон 
резистора 1 кОм відповідає 400 л/ч), використати аналоговий вихід – сигнал 
4–20 мА.  

5. У середовищі CoDeSys створити проект для ПІД-регулювання з 
автоматичним налаштуванням та ШІМ-управлінням 2-позиційним ВП 
(нагрівачем) на дискретному виході. Застосувати бібліотеку PID_Regulators. 
Створити візуалізацію процесу. Початкові дані: регульований параметр – 
температура в моделі теплообмінника, ВП – ТЕН, уставка – 30 °С.  

 



ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ КОМПЛЕКСНОГО ВИПРОБУВАННЯ 
З ПРОФІЛЬНОГО ПАКЕТУ ДИСЦИПЛІН  

01 «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика» 
 
 

Дисципліна Цифрова обробка сигналів 
 

Теоретичні запитання 
1. Дискретізація за часом і рівнем. Теорема відліків. Умови 

безпомилкового відновлення дискретного сигналу. 
2. Дискретне згортання. Лінійне та колове згортання. Частотні 

характеристики систем ЦОС та їх властивості.  
3. Z-перетворення та його властивості. Зв’язок між характеристиками 

цифрових систем. 
4. Властивості дискретного перетворення Фур’є. Теорема Парсеваля. 

Теорема зсуву. Теорема згортання.  
5. Алгоритм швидкого перетворення Фур’є  з проріджуванням за 

частотою та часом. Алгоритм Вінограда. 
6. Визначення цифрових фільтрів. Структури СIX -фільтрів. 
7. Синтез СІХ-фільтрів методом вікон. Явище Гіббса та методи його 

усунення. 
8. Синтез СІХ-фільтрів методами частотних вибірок та за алгоритмом 

Ремеза. 
9. Визначення та структури рекурсивних фільтрів. Передавальні та 

частотні характеристики рекурсивних фільтрів. 
10. Розрахунок імпульсних характеристик рекурсивних фільтрів за 

допомогою лінійних різницевих рівнянь. 
11. Методи синтеза рекурсивних фільтрів. Синтез рекурсивних фільтрів 

за допомогою аналогових фільтрів-прототипів. 
12. Визначення та структури нелінійних фільтрів. Медіанні фільтри та 

їх властивості. 
13. Методи спектрального оцінювання. Періодограмний та 

корелограмний методи спектрального оцінювання. 
14. Методи спектрального оцінювання на основі параметричних 

моделей. Спектральне оцінювання методами авторегресії і ковзного 
середнього 

15. Двовимірні цифрові фільтри. Методи підвищення якості зображень: 
виділення контурів, локалізація об’єктів. 



Приклади практичних завдань 
 1. Розрахувати результат лінійного та циклічного згортання 

послідовностей {xi}={−4, 2, 3, −1} та {hi}={1, −3, 2, −3, −5}.  
 2. Розрахувати значення частотної характеристики H(jπ/2) для СІХ-
фильтра з імпульсною характеристикою {hi}={1, −3, 2, −3}. 
 3. Розрахувати пряме дискретне перетворення Фур’є послідовності 
{xi}={1, −3, 2, −3}. 
 4. Для СІХ-системи з числом відліків імпульсної характеристики N=4 
відомі значення частотної характеристики H(j0)=4, H(jπ/2)=5−j, H(jπ)=−2. 
Розрахувати значення ЧХ H(jπ/3) для цієї системи. 
 5. Результатом дискретного перетворення Фур’є  послідовності є 
{Xk}={5, 3+4j, −3, 3−4j }. Результатом дискретного перетворення Фур’є 
циклічно зсунутої на q відліків вправо послідовності є {qXk}={5, −4+3j, 3, 
−4−3j }. Знайти величину зсуву q. 

 
 
Дисципліна Аналогова та цифрова мікро- та наноелектроніка 
 

Теоретичні запитання 
1. Режими роботи транзистора в тригерах. 
2. Види модуляції гармонійного сигналу. 
3. Генератор лінійно наростаючої напруги з позитивним зворотним 

зв'язком. 
4. Генератор лінійно падаючої напруги. 
5. Вплив параметрів елементів схеми блокінг-генератора на форму 

імпульсу. 
6. Спектр амплітудно-модульованого сигналу. 
7. Вплив параметрів імпульсу на спектр. 
8. Види імпульсів. Параметри прямокутного імпульсу. 
9. Вплив параметрів елементів схеми мультивібратора на форму 

імпульсу. 
10. Мультивібратор, режими роботи. 
11. Інтегруючий ланцюг. 
12. Частотнонезалежний дільник. 
13. Диференційний ланцюг. 
14. Режекторний фільтр. 
15. Тригер Шміта. 
16. Подвійний Т-подібний міст. 
17. Узагальнена структурна схема електронного устрою. Властивості 

електронного пристрою. 
18. Тиристорний та транзисторний ключ. 
19. Диференціальний підсилювач. 
20. Ідеальний ключ, електронний ключ на діодах. 
 
 



Дисципліна Теорія цифрових автоматів 
 

Теоретичні запитання 
1. Булева алгебра як алгебраїчна система. Основні операції булевої 

алгебри. Основні властивості та постулати. Способи спрощення булевих 
виразів. 

2. Булеві функції. Перелік елементарних функцій. Класи булевих 
функцій. Способи задавання булевих функцій (зокрема: табличний спосіб). 
Функціонально повний набір логічних операцій. 

3. Аналітичний спосіб задавання булевих функцій. Канонічні форми 
задавання булевих функцій. Поняття мінтерму та макстерму. Скорочені та 
мінімальні форми. Поняття про імпліканти та імпліценти. 

4. Графічний спосіб задавання булевих функцій. Умовні графічні 
позначення логічних операцій у відповідності до різних стандартів. Способи 
побудови багатовивідних комбінаційних схем. Перетворення базисів 
представлення булевих функцій. 

5. Методи мінімізації булевих функцій та рекомендації з їхнього 
використання. Засоби автоматизації процесу мінімізації булевих функцій. 

6. Мультиплексори та демультиплексори — визначення, умовні 
графічні позначення, різновиди, способи задавання. Приклади практичного 
використання мультиплексорів. Теорема розкладання Шеннона. Метод 
використання мультиплексору для синтезу булевих функцій. 

7. Дешифратори та шифратори — визначення, умовні графічні 
позначення, різновиди, способи задавання. Приклади практичного 
використання дешифраторів та шифраторів. Використання дешифраторів для 
синтезу багатовихідних булевих функцій. 

8. Суматори — визначення, умовні графічні позначення, різновиди, 
способи задавання. Схеми каскадного нарощування розрядності суматорів. 
Проблема каскадних схем великої розрядності та способи її вирішення. 
Схема прискореного поширення переносу. 

9. Компаратори — визначення, умовні графічні позначення, різновиди, 
способи задавання. Схеми каскадного нарощування розрядності. Проблема 
каскадних схем великої розрядності та способи її вирішення. Практичні 
приклади використання компараторів. 

10. Послідовнісні схеми — визначення, різновиди, відміна від 
комбінаційних схем. Особливості побудови. Принципи функціонування та 
синхронізації. 

11. Тригери як базові елементи пам’яті. Різновиди та типи, умовні 
графічні позначення, особливості функціонування. Характеристичні рівняння 
та принципи побудови. Способи синхронізації. Регістри — визначення, 
класифікація та різновиди. Принципи функціонування. Приклади 
практичного використання. 

12. Абстрактний цифровий автомат — визначення, основні 
характеристики. Способи задавання абстрактних автоматів. 



13. Методи структурного синтезу цифрових автоматів. Основні задачі, 
які необхідно вирішити для реалізації абстрактного автомату у вигляді 
структурного. Метод практичного синтезу структурного автомату на базі 
тригерів типу D та JK.  

14. Аналіз структурних схем цифрових автоматів. Загальний алгоритм 
та особливості виконання його етапів. 

15. Методи оптимізації цифрових автоматів. Принцип еквівалентності 
станів та його використання для мінімізації станів автомату. 

 
Приклади практичних завдань 

 1. Виконати аналіз схеми цифрового автомату. Виконати мінімізацію 
числа станів скінченного автомату (або довести, що мінімізація станів цього 
автомату неможлива). 

 
 

 2. Спростити наступні булеві вирази, використовуючи властивості та 
постулати булевої алгебри, вказати, які перетворення були застосовані:  

    

  
 

3. Синтезувати комбінаційну схему у вказаному базисі для булевої 
функції, що задана переліком мінтермів/макстермів та наборів з 
невизначеним значенням (для кінцевого завдання можна обрати будь-який 
один з варіантів): 

 
 
 
 



Булева функція Базис 
F1 = Σm(1, 3, 6, 8, 9, 12, 14, 15)  н/н = (5, 10, 11) І-АБО-НІ 
F2 = ПM(0, 3, 9, 10, 13, 14)  н/н = (1, 2) І-АБО-НІ 
F3 = Σm(0, 3, 4, 5, 9, 10, 14, 15)  н/н = (2, 11) АБО-НІ 
F4 = ПM(0, 1, 6, 7, 10, 14, 15)  н/н = (8, 14) І-НІ 

 
4. Синтезувати задану булеву функцію за допомогою мультиплексорів 

4-на-1. Вказати, який з вказаних способів декомпозиції найвигідніший: 
FM4 (x1, x2, x3, x4, x5) = Σm(1,5,6,10,13,14,15,16,18,19,25) 
н/н = (4,7,8,12,21,23,27) 
 

A B C 
f = 

g1(g2(x1,x4,x5),x2,x3) 
f = 

g1(g2(x1,x2,x5),x3,x4) 
f = 

g1(g2(x2,x4,x5),x1,x3) 
 
5. Синтезувати двійковий реверсивний лічильник послідовності чисел 

від 0 до 9 у вигляді структурного скінченного автомату на базі тригерів типу 
D. 

 
 

Дисципліна Автоматичні пристрої на основі надвеликих інтегральних 
схем 

 
Теоретичні запитання 

 1. Функціональний та структурний методи синтезу цифрових 
пристроїв. Особливості, переваги та недоліки кожного з методів. Критерії 
вибору того чи іншого методу. Навести наглядні приклади їх використання. 
 2. Основи мови VHDL. Базові конструкції мови, які використовуються 
для опису будь-якого модулю цифрового пристрою. Конструкції для 
задавання інтерфейсу. 
 3. Використання мови для моделювання цифрових пристроїв. 
Підмножина конструкцій мови, які не синтезуються, та використовуються 
для моделювання та верифікації. Конструкції мови для створення субмодулів 
(компонентів) та додаткового конфігурування. 
 4. Тестовий стенд (testbench): визначення, структура, способи 
використання. Способи генерування тестових збуджень та способи контролю 
та перевірки реакції модуля, що верифікується. Методи автоматизації 
процесу моделювання. 
 5. Контейнери даних в мові VHDL. Поняття про signal, port та variable: 
спільні та відмінні риси, де слід та можна застосовувати той, чи інший 
контейнер. Синтаксичні правила декларації та використання. Навести 
практичні приклади. 
 6. Класи типів у мові VHDL. Особливості використання масивів, 
записів, файлів: синтаксис при декларації та використанні. Операції в мові 
VHDL (арифметичні, логічні, порівняльні) та їх значущість для різних класів 



типів. Атрибути сигналів, масивів, типів. Вбудовані та користувацькі. 
Правила декларації, приклади використання. 
 7. Різновиди та правила використання літералів. Контейнери даних 
константного типу: constant та generic. Призначення та різниця між ними. 
Синтаксичні правила декларації та використання. Практичні приклади 
використання. 
 8. Вбудовані та стандартні типи даних. Перелік, призначення, межі 
значень. Синтаксичні правила декларації та використання. Практичні 
приклади використання. 
 9. Бібліотека IEEE та перелік пакетів, що входять до її складу. Ключові 
пакети цієї бібліотеки, перелік типів даних, які ці пакети додають, межі 
значень, синтаксичні правила декларації та використання. Навести практичні 
приклади. 
 10. Розширені можливості мови VHDL для виконання арифметичних 
операцій. Пакети та типи, що пропонують додаткові типи для виконання 
арифметичних операцій над бітовими даними. Різниця між ними та визначні 
риси кожного з них. Перегрузка операторів та функції з перетворення типів.  
 11. Модель уявлення часу в мові VHDL. Конструкції одночасної дії та 
конструкції послідовної дії. Перелік конструкцій обох видів та правила їх 
використання. Конструкції миттєвого та відкладеного присвоювання. 
Конструкції управління виконанням дій з плином модельного часу. 
Розширений формат конструкції відкладеного присвоювання та правила її 
застосування. 
 12. Методи опису типових конструкцій комбінаційного типу: 
мультиплексорів, дешифраторів, компараторів, тощо, мовою VHDL. 
Використання як конструкцій як одночасної дії, так і конструкцій 
послідовної дії. Загрози, яких слід уникати при використанні конструкцій 
послідовної дії. Особливості опису арифметичних модулів. Привести 
приклади. 
 13. Загальні принципи опису пристроїв з пам’яттю мовою VHDL. 
Правила використання конструкції process при описі синхронних та 
асинхронних процесів у схемах запам’ятовуючих пристроїв. Принципи опису 
регістрів з паралельним та послідовним записом/читанням, зсувних регістрів, 
масивів ОЗП та ПЗП. 
 14. Методи практичної реалізації цифрових автоматів мовою VHDL. 
Використання конструкції case та множинних типів опису автоматних 
моделей. Різниця при задаванні автоматів Мілі та Мура. Навести практичні 
приклади. 
 15. Технологічний базис для реалізації цифрових пристроїв: замовні 
інтегральні схеми з високим ступенем інтеграції та програмовані логічні 
інтегральні схеми (ПЛІС). Різновиди, архітектурні особливості. Інструменти 
для розробки, налагодження та реалізації. 
 
 
 



Приклади практичних завдань 
 1. Скласти опис шинного мультиплексора 4-на-1 мовою VHDL. Надати 
варіанти з використанням різноманітних мовних конструкцій, як одночасної, 
так і послідовної дії. Пояснити особливості та недоліки кожного варіанту. 
Запропонувати варіанти реалізації комутованої шини фіксованого розміру та 
параметризованого розміру за допомогою налаштувальної константи. 
Запропонувати тестовий стенд для верифікації роботи пристрою. 
 2. Скласти опис арифметично-логічного пристрою мовою VHDL, який 
може виконувати додавання, віднімання, зсуви логічного та арифметичного 
типу, логічні операції (І, АБО, НІ). Запропонувати структурну та 
функціональну моделі опису для пристрою. Запропонувати тестовий стенд 
для верифікації роботи пристрою та метод тестування. 
 3. Скласти опис масиву пам’яті на 64 32-розрядних слова. Вибрати тип 
інтерфейсу, пояснити призначення керуючих сигналів. Запропонувати 
тестовий стенд для верифікації роботи пристрою та обрати метод тестування. 
Запропонувати спосіб імітації несправності обраної комірки. Запропонувати 
реалізацію одного з методів виявлення та корекції помилок. Протестувати 
запам’ятовуючий пристрій з вбудованою корекцією помилок. 
 4. Скласти опис N-розрядного пристрою запам’ятовування магазинного 
типу (FIFO) на 8 позицій. Пояснити механізм роботи пристрою, принцип 
одночасного запису та зчитування даних. Запропонувати тестовий стенд для 
верифікації роботи пристрою та обрати метод тестування. 
 5. Скласти опис автомата, який забезпечує роботу кодового замка з 4 
символами у паролі. Обґрунтувати вибір автоматної моделі та способу її 
реалізації. Запропонувати тестовий стенд для верифікації роботи пристрою та 
обрати метод тестування.  

 
 

Дисципліна Системи управління базами даних 
 

Теоретичні запитання 
 1. Загальні відомості про бази даних: визначення, класифікація, історія 
появи та розвитку, сфери застосування, сучасні тенденції та перспективи 
розвитку.  
 2. Інфологічна концепція побудови баз даних. Модель структурування 
даних, заснована на принципі «сутність-зв’язок». Характеристика зв’язків та 
мова моделювання. Основи реляційної алгебри: декартів добуток та операції 
над множинами. 
 3. Системи управління базами даних (СУБД): визначення, типова 
структура, класифікація, задачі та функції. Навести приклади. Інструменти та 
інтерфейси, які використовують СУБД. Функціональні ролі, пов’язані з 
СУБД: архітектори, адміністратори, користувачі. 
 4. Методи та засоби по роботі з базами даних. Спеціалізовані мови як 
універсальний засіб по роботі зі структурою бази даних та з даними, що 



зберігаються у ній. Інструменти з графічним інтерфейсом по роботі з даними. 
Програмні інтерфейси та бібліотеки. 
 5. Мова SQL: загальні відомості, можливості мови, загальні правила 
синтаксису. Переваги та недоліки мови SQL. Історія появи та розвитку. 
Питання стандартизації. 
 6. Мова SQL. Правила формування конструкцій. Синтаксичні діаграми. 
Оператори, запити, речення, вирази та предикати. Правила формування 
ідентифікаторів. Ключові слова. 
 7. Мова SQL. Типи даних, які використовуються у базах даних. 
Літерали: синтаксис в залежності від типу. Правила перетворень та 
узгодження типів. 
 8. Мова SQL як інструмент для маніпуляцій з даними в межах бази 
даних (Data Manipulation Language, DML). Множина конструкцій, що 
відноситься до DML: перелік та коротка характеристика. 
 9. Вибірка даних з бази даних. Конструкція SELECT: можливості, 
синтаксис. Правила отримання проекції та селекції. Впорядкування даних 
видачі: сортування та групування. Використання допоміжних та агрегуючих 
функцій. 
 10. Вибірка даних з множини джерел (таблиці, подання, попередні 
запроси). Способи поєднання даних з декількох таблиць: конструкція JOIN та 
її варіації. Поєднання за допомогою UNION. Правила використання аліасів. 
 11. Додавання даних до бази даних. Конструкція INSERT: можливості, 
синтаксис, параметри та варіанти використання конструкції. Навести 
приклади. 
 12. Зміна даних у базі даних. Конструкція UPDATE: можливості, 
синтаксис, параметри та варіанти використання конструкції. Навести 
приклади. 
 13. Видалення даних з бази даних. Конструкція DELETE: можливості, 
синтаксис, параметри та варіанти використання конструкції. Навести 
приклади. 
 14. Використання мови SQL для роботи зі структурою бази даних (Data 
Definition Language, DDL). Перелік конструкцій для створення, модифікації 
та видалення структурних елементів бази даних, їхні характеристики та 
синтаксис. Навести приклади. 
 15. Використання мови SQL для адміністрування бази даних та 
контролю доступу до неї (Data Control Language, DCL). Перелік конструкцій 
для розподілу ролей, надання, зміни та видалення прав доступу, їхні 
характеристики та синтаксис. Навести приклади. 
 16. Принцип врегулювання одночасного доступу та запобігання 
порушення цілісності бази даних. Можливості мови SQL з управління 
транзакціями (Transaction Control Language, TCL). Транзакційні оператори: 
перелік, синтаксис, можливості та обмеження. 
 17. Додаткові можливості та способи забезпечення продуктивності по 
роботі з базою даних. Подання/розрізи (view), індекси, тригери: призначення, 
створення та використання.  



 18. Чому SQL не є тьюринг-повною мовою? Розширення можливостей 
мови SQL та забезпечення автоматизації процесів за допомогою збережених 
процедур (stored procedures). Мови програмування, які використовуються для 
створення збережених процедур. 
 19. Організація програмного інтерфейсу по роботі з базою даних. 
Основні принципи, можливості та обмеження. Реалізація програмного 
інтерфейсу на прикладі мови програмування Python та бази даних SQLite3. 
 20. Правила розробки та проектування структури бази даних. Алгоритм 
створення прикладної бази даних: вивчення предметної області, 
проектування інфологічної моделі, обрання інструментів та засобів. 
Забезпечення цілісності та прийоми нормалізації. Інтеграція бази даних у 
інформаційні процеси системи управління. 

 



ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ КОМПЛЕКСНОГО ВИПРОБУВАННЯ 
З ПРОФІЛЬНОГО ПАКЕТУ ДИСЦИПЛІН  

02 «Комп’ютерно-інтеговані виробництва та прикладне програмування» 
 
 

Дисципліна Організація баз даних 
 

Теоретичні запитання 
1. Проєктування баз даних. Метод семантичного  моделювання ( ER-

моделі) 
2. Послідовність нормальних форм в теорії реляційних баз даних. 

Основні властивості нормальних форм. 
3. Основні етапи проектування баз даних. Методи проєктування.  
4.  Типи зв’язків у реляційних базах даних. Ідентифікуючі і 

неідентифікуючі зв’язки. 
5. Архітектура СУБД. Дайте загальну характеристику та наведіть 

приклади сучасних СУБД. 
6. Реляційні база даних. Основні поняття. Історія виникнення. 
7. Методи забезпечення цілісності реляційних баз даних. 
8. Реляційна алгебра. Основні і спеціальні реляційні операції. 
9. Послідовність нормальних форм в теорії реляційних баз даних. 

Основні властивості нормальних форм. 
10.  Методи проєктування реляційних баз даних  
 

Приклади практичних завдань 
1. Синтаксис оператора SELECT. Фільтрація даних в запиті SELECT. 

Навести приклад. 
2. Групування даних в запиті SELECT (оператор  HAVING). Навести 

приклад 
3. Запити з використанням оператора UNION. Навести приклад. 
4. Об'єднання таблиць за допомогою INNER JOIN. Навести приклад. 
5. Об'єднання таблиць за допомогою LEFT JOIN. Навести приклад. 
6. Об'єднання таблиць за допомогою RIGHT JOIN. Навести приклад. 
7. Внесення даних до таблиць бази даних за допомогою операторів 

SQL. Навести приклад. 
8. Синтаксиc оператора INSERT. Навести приклад використання 

оператора INSERT разом з SELECT. 
9.  Оновлення даних таблиць за допомогою операторів SQL. Навести 

приклад. 
10.  Зміна структури таблиці задопомогою операторів SQL 
11.  Синтаксиc оператора INSERT. Навести приклад використання 

оператора UPDATE разом з SELECT. 
12. Використання в запитах статистичних функцій. Навести приклад. 
 
 



Дисципліна Основи проектування систем автоматизації 
 

Теоретичні питання 
1.  На основі і у відповідності з чим виконуються проекти сисем 

автоматизації 
2.  Які данні містяться в завданні на проектування СА 
3.  Яка документація розробляється на стадії «Проєкт». 
4.  Яка документація розробляється на стадії «Робоча документація». 
5.  Яка документація розробляється на стадії «Робочий проєкт». 
6.  Які задачі необхідно вирішити при розробці схем автоматизації 
7.  Що є результатом складання схем автоматизації 
8.  Основні умовні позначення (графічні) приладів та засобів 

автоматизації на схемах автоматизації 
9.  Літерні умовні позначення вимірюваних величини (основні 

значення). 
10. Літерні умовні позначення функцій, що виконуються приладами. 
11. Для чого слугують електричні схеми. 
12. Класифікація схем сигналізації за призначенням. 
13. Креслення щита виду на внутрішні площини. Правила оформлення 
14. Таблиця “Написи на табло та в рамках”. Правила оформлення 
15. Таблиця “Перелік складових частин щита”. Правила оформлення 
16. Електропроводки систем автоматизації. Загальні положення 
17. Таблиця з’єднань проводок. Правила оформлення 
18. Текстові матеріали проєкту. Склад  пояснювальної записки на стадії 

“Робоча документація”. 
19. Розташування апаратури та приладів на фасадних панелях щитів та 

пультів. 
 

Приклади теоретичних завдань 
1.  Розробити контур регулювання концентрації (величини рН розчину) 

в умовних позначеннях на приладах електричної гілки. 
2.  Розробити контур регулювання витрати в умовних позначеннях на 

електричному регуляторі приладового типу. Датчик – ротаметр з 
диференційно-трансформаторним перетворювачем. 

3.  Розробити контур регулювання витратив умовних позначеннях на 
приладах пневматичної гілки. Датчик – ротаметр. 

4. Розробити креслення виду на внутрішні площини одиничного щита 
ЩПК–ЗЛ–ІІ–600×600–УХЛ4–ІР00–ОСТ 36.13–90, на якому розташовані: 
вторинний прилад ДИСК-250М (320×320) два показуючі пневматичні 
прилади ФК-0072 (200×240). Скласти перелік складових частин щита. 

5. Розробити креслення загального виду одиничного щита ЩШ–ЗЛ–І–
600×600–УХЛ4–ІР30–ОСТ 36.13–90, на якому розташовані табло з двох 
сигнальних ламп для сигналізації положення (а також вся апаратура згідно 
схеми). 



Дисципліна Комп’ютерне моделювання процесів і систем 
 

Теоретичні питання 
1. Перевірка якості рівняння регресії за коефіцієнтом детермінації. Що 

відображає коефіцієнт детермінації? Графічне уявлення коефіцієнта 
детермінації. 

2. Випадкові процеси і їх основні характеристики. Кореляційний та 
регресійний аналіз. Рівняння регресії. 

3. Дати загальну характеристику експериментального методу 
побудови математичних моделей. Галузь застосування експериментальних 
моделей. 

4. Загальна характеристика пасивних і активних методів проведення 
експерименту на промислових об’єктах керування. 

5. Поняття моделювання. Класифікація математичних моделей. 
Вимоги до математичних моделей. 

6. Методика визначення частотних характеристик технологічних 
об'єктів керування 

7. Апроксимація перехідної характеристики дрібно-раціональною 
передатною функцією (метод Симою) 

8. Методи побудови математичних моделей об’єктів керування. Їх 
загальна характеристика та область застосування 

9. Аналітичний метод побудови математичних моделей. Оцінка 
адекватності детермінованих аналітичним математичних моделей. 

10. Типові гідродинамічні моделі. Їх область застосування. 
11. Математичне моделювання теплообмінних апаратів за допомогою 

типових моделей гідродинаміки. Наведіть приклад. 
 
12. Ідентифікація детермінованих об’єктів керування за часовими 

характеристиками. 
13. Ідентифікація об’єктів управління. Активні і пасивні методи 

ідентифікації. 
14.  Графо-аналітичні методи апроксимації перехідних характеристик. 
15. Частотні методи ідентифікації  об’єктів керування 
16. Перевірка адекватності лінійного рівняння регресії за критерієм 

Фішера.   
17. Обробка даних пасивного експерименту методом найменших 

квадратів. 
18.  Обробка експериментальних даних методами регресійного та 

кореляційного аналізу. 
 
 
 
 
 
 



Приклади практичних завдань 
1. Статистична значимість вибіркових коефіцієнтів кореляції 

визначається за критерієм Стьюдента ( 2)2
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. Назвіть величини, 

що входять до рівняння. Який рівень значимості обирають для інженерних 
розрахунків. 

2. Побудуйте матрицю планування дворівневого факторного 
експерименту для трьох факторів. 

3. Записати математичну модель рекуперативного теплообмінного 
апарату в якому рух холодного теплоносія відповідає моделі  ідеального 
перемішування, а гарячого  - моделі  ідеального витіснення 

4. Записати математичну модель рекуперативного теплообмінного 
апарату в якому рух холодного і  гарячого  теплоносіїв відповідає моделі  
ідеального перемішування. 

5. Записати математичну модель рекуперативного теплообмінного 
апарату в якому рух холодного і  гарячого  теплоносіїв відповідає моделі  
ідеального витіснення 

 
 
 

Дисципліна Монтаж, ремонт і наладка приладів і засобів автоматизації 
 

Теоретичні питання 
1. Типові монтажні креслення. Збірки типових креслень. 
2. Монтаж щитів, пультів та стативів. Загальні вимоги до розміщення 
щитового обладнання. 
3. Монтаж щитів, пультів та стативів. Вимоги до спеціальних приміщень. 
4. Монтаж щитів, пультів та стативів. 
5. Особливості монтажу щитів, пультів та стативів в технологічних 
приміщеннях. 
6. Особливості монтажу щитів, пультів та стативів в спеціальних 
приміщеннях. 
7. Вводи в щити, пульти та стативи електричних та трубних проводок 
8. Загальні технічні вимоги до монтажу трубних проводок. Терміни та 
визначення. 
9. Кріплення та з’єднання трубних проводок, з’єднання труб. 
10. Випробування та прийняття в експлуатації трубних проводок. 
11. Вимоги до електропроводок систем автоматизації. Загальні положення. 
12. Особливості монтажу електропроводок у вибухо- та пожежонебезпечних 
зонах. Загальні вимоги. 
13. Монтаж приладів для вимірювання та регулювання температури. Основні 
поняття та визначення. 
14. Технічна документація та загальні технічні вимоги до монтажу приладів 
вимірювання температури. 



15. Монтаж приладів для вимірювання температури на технологічних 
трубопроводах та обладнанні. 
16. Особливості монтажу приладів для вимірювання температури 
технологічних трубопроводах та обладнанні. 
17. Монтаж приладів для вимірювання температури на стіні. 
18. Монтаж приладів для вимірювання температури на щитах та пультах. 
19. Монтаж приладів для вимірювання тиску та розрідження. Загальні 
положення. Пружинні та сильфонні прилади. 
20. Монтаж приладів для вимірювання тиску та розрідження. Загальні 
положення. Тензометричні прилади. 
21. Монтаж приладів для вимірювання тиску та розрідження. Загальні 
положення. Датчики-реле тиску. 
22. Особливості монтажу приладів для вимірювання тиску на технологічному 
обладнанні та трубопроводах. 
23. Установка та монтаж відбірних пристроїв тиску та розрідження. 
24. Монтаж приладів для вимірювання витрати. Загальні положення. Монтаж 
звужуючих пристроїв. 
25. Монтаж диференційних манометрів, схеми установки та обв’язки. 
26. Монтаж диференційних манометрів, з’єднувальні лінії. 
27. Допоміжні пристрої при монтажі диференційних манометрів 
28. Монтаж приладів для вимірювання та регулювання рівня. Загальні 
положення. 
29. Монтаж поплавцевих та буйкових приладів вимірювання рівня. 
30. Монтаж електронних приладів вимірювання рівня. 
31. Монтаж дифманометрів-рівнемірів. 
32. Монтаж електричних виконавчих механізмів. 
33. Рекомендації з виконання зчленування виконавчих механізмів з 
регулювальними органами. 

 
 

Приклади практичних завдань 
1. Розробити схему з’єднувальних ліній при вимірюванні витрати 

рідини, якщо дифманометр розташований нижче звужуючого пристрою. 
2. Розробити схему з’єднувальних ліній при вимірюванні витрати 

рідини, якщо дифманометр розташований вище звужуючого пристрою. 
3. Розробити схему з’єднувальних ліній при вимірюванні витрати 

агресивної рідини, якщо вимірювальна рідина легша за розділову, а 
дифманометр розташований нижче звужуючого пристрою. 

4. Розробити схему з’єднувальних ліній при вимірюванні витрати 
агресивної рідини, якщо вимірювальна рідина легша за розділову, а 
дифманометр розташований вище звужуючого пристрою. 

5. Розробити схему з’єднувальних ліній при вимірюванні витрати 
агресивної рідини, якщо вимірювальна рідина важча за розділову, а 
дифманометр розташований нижче звужуючого пристрою. 



6. Розробити схему з’єднувальних ліній при вимірюванні рівня рідини 
у відкритій ємності, якщо нульові покази дифманометра-рівнеміра 
відповідають верхній межі рівня в ємності. 

7. Розробити схему з’єднувальних ліній при вимірюванні витрати газу, 
якщо дифманометр розташований вище звужуючого пристрою. 

8. Розробити схему з’єднувальних ліній при вимірюванні витрати газу, 
якщо дифманометр розташований нижче звужуючого пристрою. 

9. Розробити схему з’єднувальних ліній при вимірюванні витрати 
агресивного газу з використанням розділових посудин, якщо дифманометр 
розташований вище звужуючого пристрою. 

 
 
 
 

Дисципліна Автоматизація технологічних процесів і виробництв 
 

1. На які групи можна поділити параметри технологічного процесу? 
Дати їм визначення. 

2. Які автоматичні пристрої входять в керуючу систему за 
функціональними ознаками? 

3. Класифікація системи автоматизованого керування за метою 
керування. Надати коротку характеристику кожної. 

4. Класифікація системи автоматизованого керування за способами 
керування? Надати коротку характеристику кожної. 

5. Дайте визначення поняття «автоматизована система управління 
технологічними процесами». 

6. Архітектура сучасної інтегрованої автоматизованої системи 
управління підприємством. 

7.Які види зворотного зв’язку можуть бути в замкнутому контурі? Дати 
коротку характеристику кожного. 

8. Що розуміють під вхідними та вихідними параметрами 
технологічного об’єкту керування? 

9. Які системи виділяють за ступенем автоматизації? 
10. Назвати основні елементи автоматизованої системи керування. 
11. Дайте визначення поняття «система керування»? 
12. Наведіть класифікацію технологічного об’єкту керування. 
13. Які автоматичні пристрої входять в керуючу систему. 
14. З яких елементів складається контур регулювання? 
15. Навести характеристику ПІ-регулятора. 
16. Навести характеристику ПД-регулятора. 
17. Навести характеристику ПІд-регулятора. 
18. Наведіть показники ефективності роботи технологічного об’єкту 

керування. 
19. Регулювання параметрів складу та якості.  
20. Регулювання витрати та співвідношення витрат.  



21. Регулювання тиску.  
22. Регулювання рівня.  
23. Регулювання температури. 
 

 

• Затверджено на засіданні кафедри Автоматика та управління в 
технічних системах від   ____________ 2022 р.  протокол № ____. 

 
 
Завідувач кафедри 
АУТС, к.т.н., доц. Андрій ЗУЄВ 
 
 

Затверджено на засіданні кафедри Автоматизації технологічних систем 
та екологічного моніторингу від   ____________ 2022 р.  протокол № ____. 
 
 
Завідувач кафедри 
АТС та ЕМ, проф. Михайло ПОДУСТОВ 
 
 
Гарант освітньо-професійної програми,  
к.т.н., доц. Андрій ЗУЄВ 
 
Директор навчально-наукового  
інституту комп'ютерного моделювання, 
прикладної фізики та математики, 
д.т.н., проф.        Олексій ЛАРІН 

http://www.kpi.kharkov.ua/ukr/department/avtomatika-ta-upravlinnya-v-tehnichnih-sistemah/
http://www.kpi.kharkov.ua/ukr/department/avtomatika-ta-upravlinnya-v-tehnichnih-sistemah/


Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЄКТС 

Рейтингова 
Оцінка, 

бали 

Оцінка 
ЕСТS та її 

визначення 

Національн
а  оцінка 

Критерії оцінювання 
позитивні негативні 

1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
 

90-100 

 
 
 
 
 
 
 
А 
 

 
 
 
 
 

Відмінно 
   

- Глибоке знання 
навчального матеріалу 
модуля, що містяться в 
основних і додаткових 
літературних джерелах; 
- вміння аналізувати 
явища, які вивчаються, в 
їхньому взаємозв’язку і 
розвитку; 
- вміння проводити 
теоретичні розрахунки; 
- відповіді на запитання 
чіткі, лаконічні, логічно 
послідовні; 
- вміння  вирішувати 
складні практичні 
задачі. 

Відповіді на 
запитання 
можуть  містити 
незначні 
неточності                 

 
 
 
82-89 

 
 
 
В 

 
 
 
Добре 

 

- Глибокий рівень знань 
в обсязі обов’язкового 
матеріалу, що 
передбачений модулем; 
- вміння давати 
аргументовані відповіді 
на запитання і проводити 
теоретичні розрахунки; 
- вміння вирішувати 
складні практичні 
задачі. 

Відповіді на 
запитання 
містять певні 
неточності; 
 

 
 
 

75-81 

 
 
 

С 

 
 
 

Добре 
 

- Міцні знання матеріалу, 
що вивчається, та його 
практичного 
застосування; 
- вміння давати 
аргументовані відповіді 
на запитання і проводити 
теоретичні розрахунки; 
- вміння вирішувати 
практичні задачі. 

- невміння 
використовувати 
теоретичні 
знання для 
вирішення 
складних 
практичних 
задач. 

 
 
 
 

64-74 

 
 
 

Д 

 
 
 

Задовільно 
 

- Знання основних 
фундаментальних 
положень матеріалу, що 
вивчається, та їх 
практичного 
застосування; 
- вміння вирішувати 
прості практичні задачі. 

Невміння давати 
аргументовані 
відповіді на 
запитання; 
- невміння 
аналізувати 
викладений 
матеріал і 



виконувати 
розрахунки; 
- невміння 
вирішувати 
складні 
практичні 
задачі. 

 
 
 
 
 

60-63  

 
 
 
 
 

 Е 
 

 
 
 
 
 

Задовільно 
 

- Знання основних 
фундаментальних 
положень матеріалу 
модуля, 
- вміння вирішувати 
найпростіші практичні 
задачі. 

Незнання 
окремих 
(непринципови
х) питань з 
матеріалу 
модуля; 
- невміння 
послідовно і 
аргументовано 
висловлювати 
думку; 
- невміння 
застосовувати 
теоретичні 
положення при 
розвязанні 
практичних 
задач 

 
 
 
 
 

35-59 

 
 
 
 
 

FХ 
 (потрібне 
додаткове 
вивчення) 

 
 
 
 
 

Незадовільн
о 
 

Додаткове вивчення 
матеріалу модуля може 
бути виконане в терміни, 
що передбачені 
навчальним планом. 

Незнання 
основних 
фундаментальн
их положень 
навчального 
матеріалу 
модуля; 
- істотні 
помилки у 
відповідях на 
запитання; 
- невміння 
розв’язувати 
прості 
практичні 
задачі. 

 
 
 

1-34 

 
 
 

 F  
 (потрібне 
повторне 
вивчення) 

 
 
 

Незадовільн
о 

 
 

 
 
 

             
- 

- Повна 
відсутність 
знань значної 
частини 
навчального 
матеріалу 
модуля; 
- істотні 
помилки у 
відповідях на 
запитання; 



-незнання 
основних 
фундаментальни
х положень; 
- невміння 
орієнтуватися 
під час 
розв’язання  
простих 
практичних 
задач 

 
 

  
 

 


