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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

Спеціальність 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

пов’язана із розробкою і експлуатацією систем керування технологічними 

процесами на базі сучасних технічних засобів, зокрема мікропроцесорної техніки; 

із проектуванням та експлуатацією комп’ютерно – інтегрованих комплексів 

автоматизації для виробництва та бізнесу; комп’ютерним моделюванням 

виробничих процесів; нагромадженням і опрацюванням технологічної інформації 

для оптимізації виробництва за різними технологічними та економічними 

критеріями; розробкою алгоритмічного і програмного забезпечення для 

автоматизованих систем керування технологічними процесами.  

Магістр спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 

технології повинен бути добре підготовленим до вирішення актуальних проблем, 

що виникають на виробництві, вміти творчо аналізувати процеси та проблеми 

технічного стану галузей і окремих виробництв, економічного та соціально-

суспільного життя країни, вміти використовувати сучасну обчислювальну техніку 

та засоби інформації на всіх етапах організації, проектування і управління 

виробництва. 

 

ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ 
Бакалаври навчальних закладів III-IV рівня акредитації за галуззю знань 15 

Автоматизація та приладобудування повинні знати: 

- систему конструкторської документації;  
- принципи, призначення, позначення на кресленні та методику вимірювань 
показників точності машин та їх деталей;  

- устрій, технологічні можливості та систему експлуатації засобів  

автоматизації;  

- устрій та алгоритм проектування гідроприводів, пневмо- та гідроавтоматики 
систем технологічного обладнання;  
- структуру та основи програмування мікропроцесорних пристроїв керування 
технологічним обладнанням;  
- устрій і розрахунок простих систем автоматичного керування технологічним 
обладнанням;  
- одну з алгоритмічних мов високого рівня та основні напрямки вирішення 
машинобудівельних задач на ЕОМ;  
- основи управління виробництвом та принципи наукової організації праці . 

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН  

Програма вступних фахових випробувань та співбесід для вступу на 

навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 151 Автоматизація та 

комп’ютерно – інтегровані технології складена на основі навчальних планів 

підготовки бакалаврів за галуззю знань 15 Автоматизація та приладобудування і 

базується на робочих програмах дисциплін:  

Теорія автоматичного керування 
Технічні засоби автоматизації 
Контролери та їх програмне забезпечення 
Виконавчі механізми та регулюючі органи 
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САПР 
Основи створення та супроводження банків даних 
Основи операційних систем 
Основи об’єктно-орієнтованого програмування 
Організація комп’ютерних мереж 
Програмування систем реального часу 
Основи комп’ютерно-інтегрованого управління  
Програмне забезпечення комп’ютерно-інтегрованих технологій  
Автоматизація бізнес процесів 
Керування електроприводом 
Виробничі процеси та обладнання об’єктів автоматизації   

 

Тематичне планування навчальної дисципліни 

„Теорія автоматичного керування” 

1. Призначення, структура та класифікація систем управління.  

2. Сигнали та динамічні характеристики. 

3. Типові ланки.  

4. Передаточні функції. 

5. Об’єкти управління 

6. Автоматичні регулятори. 

7. Статизм та астатизм, стійкість динамічної системи  

8. Перехідні процеси та показники їх якості 

9. Аналіз та синтез АСР  

10. Оптимальні настройки регуляторів та корекції автоматичних систем 

11. Нелінійні системи та їх аналіз  

12. Випадкові процеси в АСР 

13. Дискретні та цифрові системи  

14. Одно- та багатоконтурні системи  

15. Адаптивні системи автоматичного керування 

16. Системи управління з об’єктами з розподіленими параметрами  

17. Системи з змінною структурою 

18. Задачі та методи оптимального управління 

19. Методи ідентифікації об’єктів оптимізації та адаптивні системи 

20. Кінцеві автомати та послідовності машин   

 

Тематичне планування навчальної дисципліни 

„Технічні засоби автоматизації" 

1. Основні поняття та визначення. Місце та роль ТЗА в системі автоматичного 

регулювання. Поняття датчиків. Основні принципи роботи датчиків. 

Поняття чутливого елементу. Поняття перетворювачів. Поняття первинних 

та вторинних приладів. Розміщення первинних та вторинних приладів на 

функціональних схемах. 

2. Технічні засоби автоматизації вимірювання температури. Загальні відомості 

про вимірювання температур. Термометри розширення. Термометри опору. 

Термопари. Врівноважувальні мости. Термоелектричні пірометри. 

Термоелектричні перетворювачі та прилади  до них. 
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3. Технічні засоби автоматизації вимірювання тиску, розрідження витрати, 

рівня. Загальні відомості про тиск, розрідження, витрати та рівень.  

Вимірювання тиску, розрідження, різниці тисків.  Класифікація методів  та 

ТЗ (манометрів) по виду вимірюваного тиску та по принципу дії. 

Поплавкові рівнеміри.  Рідинні рівнеміри. Букові рівнеміри 

4. Технічні засоби автоматизації вимірювання кількості витрати, рідин газів та 

пари. Методи вимірювання витрати і маси сипких матеріалів.  Витратоміри 

змінного та постійного перепаду тиску. Індукційні витратоміри. 

5. Поняття про функціональні схеми автоматизації. Основні принципи 

побудови функціональних схем. Вимоги до оформлення та приклади 

виконання функціональних схем автоматизації. 

6. Відображення засобів автоматизації на функціональних схемах. Умовні 

позначення використовувані при побудові функціональних схем 

автоматизації. Зображення технологічного обладнання та комунікацій на 

функціональних схемах. Ображення засобів вимірювання і автоматизації на 

функціональних схемах. 

7. Обґрунтування  вибору функціональних схем автоматизації. Опис 

послідовності вироблення, фіксування та надходження сигналу. Опис 

функціональних взаємозв’язків на функціональній схемі. 

8. Обґрунтування вибору технічних засобів автоматизації. Опис та аналіз 

параметрів технологічного процесу. Вибір  необхідних датчиків 

температури, тиску, вологості, рівня, витрати. Аналіз параметрів 

технологічного процесу та співставлення із технічним характеристиками  

використовуваних датчиків чи інших ТЗА. 

 

Тематичне планування навчальної дисципліни 

„Контролери та їх програмне забезпечення” 

1. Огляд мікропроцесорів їх класифікація. 

2. Структура, принцип роботи і програмування мікроконтролерів ADAM-

4000. 

3. Структура, принцип роботи.  програмування мікроконтролерів ADAM-

5000.. 

4. Програмування мікроконтролерів ADAM-5000. 

5. Структура, принцип роботи і програмування мікроконтролерів МІК-51. 

6. Система UltraLogic. Архітектура системи. Змінні. Язик функціональних 

блокових діаграм(FBD). 

7. Базові функції FBD. Заповнення таблиць глобальних змінних. 

8. Редактор язика FBD. Конфігурування контролера. 

 

Тематичне планування навчальної дисципліни 

„Виконавчі механізми та регулюючі органи” 

1. Основні поняття та визначення. Поняття виконавчих механізмів. Місце та 

роль виконавчих механізмів в системі автоматизованого керування 

технологічними процесами. Класифікація виконавчих механізмів. Основні 

компоненти виконавчих механізмів їх конструктивні характеристики.  

2. Електричні виконавчі механізми. Типи електричних виконавчих механізмів. Будова 
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електричних виконавчих механізмів. Принцип роботи. Однообертові електричні виконавчі 

механізми. Багатообертові виконавчі механізми. прямохідні електричні виконавчі 

механізми. Режими роботи та умови експлуатації електричних виконавчих механізмів. 

Конструктивні характеристики електричних виконавчих механізмів.  

3. Пневматичні виконавчі механізми. Типи пневматичних  виконавчих механізмів. 

Будова пневматичних  виконавчих механізмів. Принцип роботи пневматичних виконавчих 

механізмів. Мембранні  виконавчі механізми. Поршневі виконавчі пневматичні виконавчі 

механізми. Електропневматичні перетворювачі пневматичних виконавчих механізмів. 

Електропневматичні опозиціонери пневматичних виконавчих механізмів. Режими роботи 

та умови експлуатації пневматичних  виконавчих механізмів. Конструктивні 

характеристики пневматичних виконавчих механізмів 

4. Гідравлічні виконавчі механізми. Коротка історія використання 

пневматичних виконавчих механізмів. Будова та принци роботи гідравлічних 

виконавчих механізмів. Використання та принцип роботи гідроприводів. 

Використання та принцип роботи гідро двигунів. Переваги використання 

гідравлічних виконавчих механізмів над іншими виконавчими механізмами. 

Недоліки гідравлічних виконавчих механізмів. Конструктивні  

характеристики гідравлічних виконавчих механізмів. 

5. Класифікація регулюючих органів. Типи регулюючих органів  в залежності  

від конструктивних особливостей. Запірна, запірно-регулююча арматура 

регулюючих органів. Розрахунок  та побудова робочої витратної 

характеристики регулюючих органів. Розрахунок та побудова внутрішньої 

витратної характеристики регулюючих органів. Будова та принцип роботи 

дросельних регулюючих органів. Типи приводів регулюючих органів та 

арматури. 

6. Вибір  та розрахунок регулюючих органів. Основні положення вибору 

регулюючих органів. Необхідні дані для розрахунку та вибору регулюючого 

органу.  Порядок  розрахунку регулюючого органу для роботи в середовищі 

вода. Порядок розрахунку регулюючого органу для роботи в середовищі пар. 

Порядок розрахунку регулюючого органу для роботи в середовищі газ. 

7. Вибір та розрахунок виконавчих механізмів. Основні технічні 

характеристики необхідні для розрахунку електричних виконавчих 

механізмів. Порядок та методика розрахунку електричного виконавчого 

механізму при тривалому незмінному навантаженні. Порядок перевірки 

правильності вибору електричного виконавчого механізму при тривалому 

незмінному навантаженні. Порядок та методика розрахунку  електричного 

виконавчого механізму при еквівалентному гармонічному циклі. Порядок 

перевірки правильності вибору електричного виконавчого механізму при 

еквівалентному гармонічному циклі. 

8. Вибір та розрахунок регуляторів. Методика вибору регулятора прямої дії. 

Побудова кривої розгону. Вибір регулятора в залежності від величини 

відносного запізнення. Визначення допустимої відносної величини часу 

регулювання. Визначення динамічного коефіцієнту регулювання.  

Визначення відносної статичної помилки регулювання.  Визначення 

оптимальних настройок вибраного регулятора. 
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Тематичне планування навчальної дисципліни 

„САПР” 

1. Особливості проектування технологічних процесів. Етапи розвитку 

автоматизації проектування технології машинобудування. ІПС та ІЛС в 

проектуванні. Системи інтеграційного проектування.  

2. Структура САПР. Класифікація САПР  

3. Технологічна уніфікація як передумова для автоматизованого проектування 

ТП. Варіанти підходів при типізації процесів обробки.  

4. Особливості КПВ та ТПВ на сучасному етапі. Склад та задачі 

конструкторської та технологічної підготовки виробництва. 

5. Інформаційно-пошукові системи технологічного призначення. 

6. Методика автоматизованого проектування.  

7. Система формування документації конструкторського проектування 

8. Структура і обробка даних в САПР. 

9. Основні аспекти автоматизованого пошуку параметрів. 

10. Класифікація методів синтезу. 

 

Тематичне планування навчальної дисципліни 

„Основи створення та супроводження банків даних” 

1. Стандартні типи даних та структури даних. Методи доступу до даних. 

Масиви записи.  

2. Модель сутність-зв’язок. Діаграма сутність-зв’язок. Призначення моделі. 

Елементи моделі. 

3. Цілісність даних. Обмеження на допустимі значення. 

4. Ієрархічна модель даних. Сіткова модель даних. Організація даних в 

реляційні моделі 

5. Теорія нормальних форм. Функціональні залежності. Перша нормальна 

форма. Друга нормальна форма. Третя нормальна форма. Проектування баз 

даних. 

6. Реляційна алгебра. Операції обробки кортежів. Операції обробки 

відношень. 

7. Мова SQL. Оператори мови SQL. 

8. Проектування баз даних. Етапи проектування баз даних. Інструментальні 

засоби проектування. Діаграма потоків даних. Концептуальне 

моделювання. 

 

Тематичне планування навчальної дисципліни 

„Основи операційних систем” 

1. Вступ в курс ОС. 

2. Процеси та черги в ОС. 

3. Організація вводу-виводу. 

4. Сімейство протоколів TCP/IP. 
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Тематичне планування навчальної дисципліни 

„Основи об’єктно-орієнтованого програмування” 

1. Основні поняття об’єктно-орієнтованого програмування. Клас, об’єкт, 

метод. 

2. Класи і об’єкти Delphi. Графічні можливості Delphi. 

3. Рекурсія. Відладка програм. Довідкова система. 

4. Компоненти програміста. 

 

Тематичне планування навчальної дисципліни 

„Організація комп’ютерних мереж” 

1. Базова модель  OSI. 

2. Пристрої для створення комп’ютерних систем та їх засоби комунікації. 

3. Топології комп’ютерних мереж та систем. 

4. Типи побудови мереж за  методами передачі інформації. 

5. Сіткові операційні системи. 

6. Організація мереж. 

7. Безпровідні комп’ютерні мережі. 

8. Взаємодія мереж ОС. 

 

Тематичне планування навчальної дисципліни 

„Програмування систем реального часу” 

1. Структура систем реального часу 

2. Поняття систем реального часу. 

3. Ознайомлення з операційною системою QNX RTP 6.3. 

4. Редактор VI. 

5. Мікроядро. 

6. Адміністратор файлової системи та процесів. 

7. Обмін між процесорами. 

8. Обмін повідомленнями. 

 

Тематичне планування навчальної дисципліни 

„Основи комп’ютерно-інтегрованого управління” 

1. Комп’ютерно-інтегроване управління в сучасних АСУ. Системи 

SCADA/RTU: основні визначення. Функції та режими роботи КІСУ.   

2. Збір та первинна  обробка інформації в КІСУ. Діагностування стану КТЗ 

КІСУ. 

3. Структура ієрархічно-розподілених АСУТП. Мережі та вузли верхніх рівнів 

АСУТП. 

4. ОС робочих станцій. ОС обчислювальних мереж. ПВКУ.   

5. Мережі та вузли нижнього рівня АСУ ТП. Оптимальне управління ТК з 

АНД і АПД. 

6. Системи автоматизації виробничих потоків. Системи верхнього рівня для 

відображення інформації управління. 

7. Структура АСУ організаційно-економічними процесами. Оптимальне 

керування бізнес процесами. 
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8. Розробка і відладка проектів АСУ ТП на базі комп’ютерно-інтегрованого 

управління. 

 

Тематичне планування навчальної дисципліни 

„Програмне забезпечення комп’ютерно-інтегрованих технологій” 

1. Використання SCADA-систем.  

2. ІHistorian – ключ до інтеграції ERP і SCADA. 

3. SCADA-система FactorySuite. SCADA-система GENESIS 32. 

4. SCADA-система RTWin.    

5. АСУ ТП Нижньовартівської ГРЕС. 

6. SCADA-система MasterSCADA. 

7. SCADA-система "Контур". 

8. Методи підвищення надійності систем SCADA. 

 

Тематичне планування навчальної дисципліни 

„Автоматизація бізнес процесів” 

1. Основні поняття і роль інформаційних систем  і технологій в управлінні 

підприємством. Основні поняття і визначення. Роль інформації в управлінні  

підприємством. Класифікація інформаційних систем (інформаційні 

системи; напрямки проектування інформаційних систем; інформаційна 

система сучасного підприємства;). 

2. Сучасні  підходи до розробки і впровадження інформаційних систем.  

Економічна інформація на підприємствах і засоби її формалізованого опису. 

Методологія створення  інформаційних систем. Задачі методології. 

Сутність методології. Модель життєвого циклу інформаційних систем. 

методо розробки інформаційних систем. Структурні методи. Обʼєктно-

орієнтовані методи. 

3. Засоби створення і забезпечення інформаційних систем і технологій на 

підприємствах. Система основних визначень ресурсів інформаційних 

систем. підприємств. Ресурси телекомунікацій (телекомунікації  у діловій 

сфері). Програмне забезпечення (поняття класифікації програмного 

забезпечення; системне програмне забезпечення; операційна система; 

мережеве програмне забезпечення). Технічне забезпечення інформаційних 

систем. 

4. Еволюція стратегічних моделей управління підприємством  в 

інформаційних системах. Управління підприємством: зміст і концепції. 

Основи концепції MRPII, ERP, APS, CSRP. Філософія і основні поняття 

MRP. Еволюція MRP. Перехід від MRP до MRPІІ. Планування виробничих 

ресурсів. 

5. Використання CASE-засобів  для опису бізнес процесів. Коротка 

характеристика CASE-засобів. Моделювання предметної області. Основні 

завдання при моделюванні. Моделювання правил програмної системи. 

Архітектура CASE-засобів. Використовувані методології: структурного та 

обʼєктно-орієнтованого проектування. 

6. Ознайомлення з CASE-засобами Rational Rose. Методологія 

використовувана в CASE-засобах Rational Rose. Дпобудова різного роду 
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діаграм з метою аналізу стану підприємства та планування подальшого 

розвитку. Побудова діаграм  класів, станів, сценаріїв, модулів, процесів. 

специфікації класів, обʼєктів, атрибутів. Проведення заготовки текстів 

програм та модель програмної системи, що розробляється. 

7. Автоматизація управління проектами на підприємствах. Загальні відомості 

про управління проектами. постановка задачі управління проектами. 

Сучасні стандарти управління проектами.  Інформаційні системи. 

Використання систем тримірного моделювання.  Програмне забезпечення. 

MS Project. 

8. Автоматизація процесів бізнес – планування інвестиційних проектів і 

стратегічної оцінки бізнесу. Виробничий  процес і його забезпечення. Деякі 

аспекти бізнес – планування.  Розробка базисних планів. Характеристика 

навколишнього середовища (опис інфляції, план маркетингу, план 

виробництва, розрахунок виробничих витрат, інвестиційний план, аналіз 

ефективності проекту, статистичні методи в інвестиційному аналізі).  

Створення та використання інформаційних систем для бізнес – планування 

(динамічні методи в інвестиційному аналізі, стисла характеристика пакета 

Project Expert). 

 

Тематичне планування навчальної дисципліни 

„Керування електроприводом” 

1. Зміст, методологія та структура курсу. Зв’язок з іншими предметами. 

Основні поняття і  визначення. Структура електромеханічної системи. 

Історичний розвиток електроприводу. 

2. Застосування кінематичних схем. Складання розрахункових схем 

механічної частини електроприводу. Узагальнені розрахункові схеми 

механічної частини.  Приведення параметрів розрахункової схеми. 

3. Математична модель двомасової системи. Розрахункова схема двомасової 

системи. Побудова диференційних рівнянь. Частковий випадок одномасової 

електромеханічної системи. Основне рівняння електроприводу. Основні 

режими руху електромеханічних систем. 

4. Вплив співвідношень моментів інерції на властивості системи. Резонансні 

частоти системи. Частотні характеристики. Облік та вплив дисипативних 

сил на динамічні особливості системи. 

5. Вплив співвідношень моментів інерції на властивості системи. Резонансні 

частоти системи. Частотні характеристики. Облік та вплив дисипативних 

сил на динамічні особливості системи. 

6. Електрична принципова схема включення. Диференційні рівняння кол 

двигуна. Побудова динамічної моделі. Структурна схема. Перехідні 

характеристики. Універсальні характеристики двигуна з послідовним 

збудженням. Характеристики двигуна змішаного збудження. 

7. Штучні характеристики та шляхи їх одержання. Застосування штучних 

характеристик в розімкнутих та замкнутих системах автоматичного 

керування. Гальмівні режими асинхронного двигуна. Рекуперативне 

гальмування. Електродинамічне гальмування. Конденсаторне гальмування. 

Технічна реалізація гальмівних режимів. Застосування режимів. 
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8. Розімкнута електромеханічна система – як обєкт керування. Система 

операторних рівнянь. Структурна схема. Характеристичне рівняння 

системи. Аналіз можливих випадків типу коренів. Аналіз впливу 

співвідношення постійних часу системи на її динамічні властивості. 

Перехідні характеристики. Амплітудно-частотні характеристики системи.   

 

Тематичне планування навчальної дисципліни 

„Виробничі процеси та обладнання об’єктів автоматизації” 

1. Класифікація процесів і їх рушійні сили 

2. Гідромеханічні процеси та їх апаратна реалізація 

3. Механічні процеси та їх апаратна реалізації 

4. Процеси теплообміну та їх апаратна реалізація 

5. Процеси масообміну та їх апаратна реалізація 

6. Задачі діагностування стану технологічних процесів і технологічних комплексів. 
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319 с. 

 

„Основи створення та супроводження банків даних” 

1. Н.Вирт. Алгоритмы и структуры данных. – М.: «Мир», 1989. 

2. Э.Озкарахан. Машины баз данных и управление базами данных. – М.: 

«Мир», 1989. 

3. Бойко В.В., Савинков В.М. Проектирование баз данных информационных 

систем. – М.: «Финансы и статистика», 1989. 

4. А.В. Катренко Досліждення операцій. - Львів.:"Магнолія", 2009. 

5. Шарин Ю.С. Подготовка программ для станков с ЧПУ. - М.: 

Машиностроение, 1980. - 144с. 

 

„Основи операційних систем” 

1. Ю.Блэк  "Сети ЭВМ : протоколы   стандарты  интерфейсы " Москва ,Изд-во 

"Мир"  1990  

2. А.В. Бутрименко  "Разработка и эксплуатация сетей ЭВМ " Москва, Изд-во 

"Финансы и статистика" 1990 

3. Д. Бертсекас, Р.Галлагер  "Сети передачи данных" Москва, Изд-во "Мир" 

1989 

 

„Основи об’єктно-орієнтованого програмування” 

1. Стив Тейксер, Ксавье Пащеко. Borland Delphi 6. Руководство разработчика. 

– М,: Вильямс, 2002. – 1112 с. 

2. Бобровский  С. Delphi 5. Навчальний курс. – М,: Инфорком. – Пресс, 1999. – 

271 с. 

 

„Організація комп’ютерних мереж” 

1. Ю.Блэк  "Сети ЭВМ : протоколы   стандарты  интерфейсы " Москва ,Изд-во 

"Мир"  1990  

2. А.В. Бутрименко  "Разработка и эксплуатация сетей ЭВМ " Москва, Изд-во 

"Финансы и статистика" 1990 
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3. Д. Бертсекас, Р.Галлагер  "Сети передачи данных" Москва, Изд-во "Мир" 

1989 

4. А.В. Гаврилов  "Локальные сети ЭВМ" Москва , Изд-во "Мир "   1990. 

5. Д.Веттинг “ Nowell NetWare для пользователя” 

6. С.И.Казаков “Основы сетевых технологий”  

7. Nowell NetWare 4.02 for Lan Managers” Nowell Corp. 

8. Б.Г. Голованов “ Введение в программирование в сетях Nowell NetWare” 

 

„Програмування систем реального часу” 

1. Семенюк В. “Системы реального времени». 

2. Алексей Волков, Андрей Чиликин., Практика работы с QNX. -  "КомБук", 

2004. - 432 с. 

3. Гордеев А.В. Операционные системы. Учебник для ВУЗов. –М. Питер, 

2004. –416 с. 

 

„Основи комп’ютерно-інтегрованого управління”  

1. А. Локотков. Что должна уметь система SCADA. // Современные технологии 
автоматизации. - № 3 – 1998. – с. 44-46.  
2. Системы SCADA/RTU: несколько замечаний о терминологии … и не только. 

// Schneider Automation Club - № 6 – 1999. – с. 33-36.  

3. А. Локотков. Genie 3.0: гармония простоты и еффективности. // Современные 
технологии автоматизации. - № 3 – 1998. – с. 62-68.  

4. М. Тютюнник. Автоматизированные системы технического учета и контроля 
над потреблением электроэнергии. // Schneider Automation Club - № 6 – 1999. – 
с. 13-18.  
5. А. Локотков. GENESIS 32: нечто больше, чем просто SCADA-система. // 
Современные технологии автоматизации. - № 3 – 1998. – с. 72-81.  
6. Р. Ахметсафин, Р. Ахметсафина, Ю. Курсов. Разработка тренажеров и 
отладка проектов АСУ ТП на базе пакетов MMI/SCADA. // Современные 
технологии автоматизации. - № 3 – 1998. – с. 37-41. 

 

„Програмне забезпечення комп’ютерно-інтегрованих технологій” 

1. А. Юрчак. ШНЕЙДЕР ЭЛЕКТРИК: приложения для систем SCADA и 

энергосбережения. // Schneider Automation Club - № 6 – 1999. – с. 2-6. 

2. А. Бевз, В. Хохловский. Системы верхнего уровня для отображения 

информации и управления. // Современные технологии автоматизации. - № 

3 – 1998. – с. 

3. Л. Анзимиров, В. Айзин, А. Фридлянд. Новая версия TRACE MODE для 

Windows NT. // Современные технологии автоматизации. - № 3 – 1998. – с. 

56-59. 

4. К. Макарьев. Разрешите представить RTWin. // Современные технологии 

автоматизации. - № 3 – 1998. – с. 48-53. 
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„Автоматизація бізнес процесів” 

1. В.М. Охріменко, Т.Б. Воронкова. Інформаційні ситеми і технології  на 

підприємствах: Конспект лекцій для студентів і слухачів за ЗН 

«Економікапідприємств» - Харків: ХНАМГ, 2006. -185с. 

2. В.А. Погонин, А.Г. Схиртладзе Интегрированные системы проектирования 

и управления. Корпоративные информацыонные сситемы: Учебное 

пособие. Тамбов: Изд-во Тамб. техн. ун-та, 2006. 114с.  

3. Автоматические приборы, регуляторы и вычислительные системы: 

Справоч. пособие /Под ред. Б.Д.Кошарского. - Л.: Машиностроение, 

Ленингр. отд-ние, 1976. - 488 с. 

 

„Керування електроприводом” 

1. Основи електропривода: підручник / Ю.М. Лавріненко, П.І. Савченко, О.Ю. 

Синявський, Д.Г. Войтюк, В.В. Савченко., І.М. Голодний. - К.: Видавництво 

Ліра. - К., 2016. - 524 с. 

2. Москаленко В. О. «Электрический  привод». Учебное пособие. 2000  

3. М. Г. Попович. «Теорія електропривода». Київ. «Вища школа». 1993. 487 с. 

4. Яуре А.Г.  Певзнер Е.М. «Крановый электропривод» . Справочник.  

5. Кацман М.М. «Руководство к лабораторным работам по электрическим 

машинам и электроприводу». М: Высшая школа.  

6. Сандлер А. С. «Электропривод и автоматизация металлорежущих станков».  

7. О.П. Чёрный. А.В. Луговой. «Моделювання електромеханічних систем». 

Підручник для вузів. 

8. Ю.Е.Михеев, В.П. Сосонкин “ Системы автоматического управления 

станками”.- М.: Машиностроение.- 1978.- 263 с. 

 

„Виробничі процеси та обладнання об’єктів автоматизації” 

1. Федік Л.Ю. Виробничі процеси і обладнання об’єктів автоматизації: 

навч.посіб. / Л.Ю. Федік, Л.О. Гуменюк, П.О. Гуменюк. – Луцьк: Вежа-Друк, 

2020. - 288 с. 

2. Гаєва, Л. І. Виробничі процеси та обладнання об'єктів автоматизації: 

методичні вказівки / Л. І. Гаєва. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 66 с. 

3. Збожна О.М. Основи технології: Навч.посіб. / О.М.Збожна. – Тернопіль: 

Карт-бланш, 2010. – 486 с. 

4. Основи технологій виробництва в галузях народного господарства: 

Навч.посіб. / Є.П.Желібо, М.А.Овраменко, В.М.Буслик, В.Пирч. – 2-ге вид., випр. 

і допов. – К.: Кондор, 2009. – 520 с. 

5. Шалугін В.С. Процеси та апарати промислових технологій: Навч.посібник 

/ В.С. Шалугін. – К.: Центр учбової літ., 2008. – 392 с. 

6. Основи технологій виробництва в галузях народного господарства / 

Желібо Є.П., Анопко Д.В., Буслик В.М., Овраменко М.А., Петрик Л.С., Пирч 

В.П.: Навч.посібник. – К.: Кондор, 2005. – 716 с. 

7. Збожна О.М. Основи технології: Навч.пос. для студ.вузів / О.М.Збожна. – 

3-тє вид., змін.і доп. – К.: Тернопіль: Карт-бланш, 2006. – 488 с. 
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8. Остапчук М.В., Рибак А.І. Система технологій (за видами діяльності): 

Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2003. – 888 сГолубятников В.А., Шувалов В.В. 

Автоматизация производственных процессов в химической промышленности: 

Учебн.для техникумов. – 2-е изд., перераб.и доп. – М.: Химия, 1985. -  М., 1985. – 

352 с. 

9. Шалугін В.С., Шмандій В.М. Процеси та апарати промислових технологій: 

Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – с. 

10. Технологічні процеси галузей промисловості: Навч.посібник / 

Д.М.Колотило, А.Т.Соколовський, С.В.Гарбуз; За наук. ред. Д.М.Колотила, 

А.Т.Соколовського. – К.: КНЕУ, 2003. – 380 с. 

11. Козак Ф.В., Гаєва Л.І., Дем’янчук Я.М. Виробничі процеси та обладнання 

об’єктів автоматизації: Навчальний посібник. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 

2015. – 31 с. 

12. Машины и аппараты химических производств: Примеры и задачи 

[Текст]: Учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Машины и аппараты химических производств и предприятий строительных 

материалов» / И.В. Доманский, В.П. Исаков, Г.М. Островский [и др.]; под общ. 

Ред. В.Н.Соколова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград: Машиностроение, 

1982. – 384 с. 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНОГО 

ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

Вступні випробування проводяться у вигляді тестування. Для проведення 
тестування формуються окремі групи вступників в порядку надходження 
(реєстрації) документів. Список допущених до тестування ухвалюється 

рішенням приймальної комісії, про що складається відповідний протокол. 

Для проведення тестування приймальною комісією попередньо готуються 

тестові завдання відповідно до «Програми фахового вступного випробування». 

Програма фахового вступного випробування оприлюднюється засобами 

наочної інформації на Web-сайті Луцького НТУ (http://www.lutsk-ntu.com.ua) та 

інформаційних стендах приймальної комісії.  

Вступне випробування проводиться у строки, передбачені Правилами 
прийому до Луцького НТУ.  

На тестування вступник з'являється з паспортом. Вступник одержує 
варіант завдання, який містить 30 тестів, для кожного з яких передбачено 5 
варіантів відповідей.  

Абітурієнту необхідно для кожного завдання знайти правильну відповідь  

і позначити її номер у картці відповідей у рядку, який відповідає номеру цього 
завдання. Кожне завдання передбачає один правильний варіант відповіді. На 

виконання тестового завдання відводиться 3 години (180 хвилин).  
За результатами вступних випробувань проводиться оцінка рівня фахових 

знань за наступними критеріями.  
Вірне виконання усіх 30 тестових завдань оцінюється в 100 балів. Кожен 

рівень складності оцінюється наступним чином:  
Перший рівень складності (від 1 до 10 тестового завдання).  
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Загальна кількість завдань – 10. Вірно виконані 10 завдань оцінюються в 
20 балів. Одне вірно виконане завдання оцінюється в 2 бала.  

Наприклад, абітурієнт за вірно виконані 6 завдань отримує 12 балів. 

Другий рівень складності (від 11 до 20 тестового завдання).  
Загальна кількість завдань – 10. Вірно виконані 10 завдань оцінюються в 

30 балів. Одне вірно виконане завдання оцінюється в 3 бали.  
Наприклад, абітурієнт за вірно виконані 6 завдань отримує 18 балів.  
Третій рівень складності (від 21 до 30 тестового завдання).  
Загальна кількість завдань – 10. Вірно виконані 10 завдань оцінюються в 

50 балів. Одне вірно виконане завдання оцінюється в 5 балів.  
Наприклад, абітурієнт за вірно виконані 6 завдань отримує 30 балів. 

 

Заяву про апеляцію щодо кількості балів, отриманих на вступному 

випробуванні у Луцькому НТУ, вступник може подати особисто не пізніше 

наступного робочого дня після оголошення кількості балів, отриманих з даного 

вступного випробування. Заява про апеляцію подається відповідальному 

секретарю Приймальної комісії та візується головою Приймальної комісії. 

 

Голова фахової атестаційної комісії 

завідувач кафедри автоматизації та  

комп’ютерно-інтегрованих технологій, 

к.т.н., доц. О.М Решетило 

 

Члени фахової атестаційної комісії Ю.С. Лапченко 

 

І.В. Марчук 
 


