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ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 
 

Фахові вступні випробування мають на меті забезпечити рівні можливості випускників 
ОКР бакалавр для вступу на ОКР магістр; при цьому ефективно перевірити рівень 
професійних знань студентів та вміння їх використовувати при рішенні конкретних 
професійних та соціально-виробничих задач. 

До здачі вступних випробувань допускаються студенти, які виконали повністю 
навчальний план за ОКР бакалавр і отримали диплом бакалавра. 

Головним завданням вступних фахових випробувань є виявлення у вступників 
спеціальних знань і практичних навичок з комплексу спеціальних навчальних дисциплін.  

Для вступників на ОКР магістр зі спеціальності 131 “Прикладна механіка” цей комплекс 
включає дисципліни: 

1. Пристрої електроніки та автоматики 
2. Основи проектування роботомеханічних систем  
3. Управляючі цифрові пристрої. 

Студент, після засвоєння освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів має:  
знати:  
• принципи роботи основних електричних та електронних пристроїв, що застосовуються у 
промисловій автоматиці;  
• методи розрахунку основних механiзмiв роботів; 
• математичні основи цифрових пристроїв (закони і теореми булевої алгебри), види, 
структури та принципи роботи пристроїв, методи програмування, засоби сполуки з іншими 
елементами систем управління об’єктами та процесами, методи розрахунку характеристик 
пристроїв сполуки; 
вміти: 
• розрізняти різні типи електричних та електронних пристроїв, конструкції та принципи 
побудови, проводити аналіз та синтез систем автоматики на їх основі; 
• розраховувати вузли РТС; 
• складати логічні та східцеві схеми управління об’єктами та процесами на основі положень 
булевої алгебри, структурні та функціональні схеми цифрових пристроїв, розраховувати 
характеристики пристроїв сполуки (АЦП, ЦАП) з об’єктами управління,  використовувати на 
практиці алгоритми управління. 

 
ПРИСТРОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ ТА АВТОМАТИКИ. 

1. Поняття про елементи систем автоматики.  
2. Силові електромагніти. Електромагнітні реле.  
3. Контактори та магнітні пускачі.  
4. Повітряні автоматичні вимикачі (автомати). 
5. Електромагнітні та електромашинні пристрої електроніки та автоматики (дросселі, магнітні 

підсилювачі, ферорезонансні стабілізатори напруги, електромашинні підсилювачі, 
електромашинні перетворювачі). 

6. Аналогові перетворювачі електричних сигналів (масштабні, вибіркові підсилювачі, 
електричні фільтри, інтегруючі та диференціюючі пристрої, нелінійні перетворювачі 
електричних сигналів, пристрої, що виконують математичні операції). 

7. Електронні генератори гармонічних коливань. 
8. Імпульсні пристрої електроніки та автоматики (електронні ключі, компаратори, тригери 

Шмітта, мультивібратори та одновібратори, генератори напруги, що змінюється лінійно, 
селектори імпульсів). 

9. Електронні регулятори (регулятори неперервних та дискретних величин, регулятори 
переміщень, швидкості). 



ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ 
РОБОТОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ 

1. Управління робототехнічними системами. Засоби управління, рівні управління, 
класифікація систем управління. 
2. Інформаційно-вимірювальні пристрої систем управління виробничими роботами. Датчики, 
класифікація, типи, переваги та недоліки. Розташування датчиків. 
3. Автоматизована складська система. 
4. Транспортна система РТС.  
5. Особливості визначення соціально-економічної ефективності засобів робототехніки. 
Показники економічної ефективності.  
6. Техніка безпеки в робототехніці. Застосування роботів як засобів збільшення безпеки 
людини. Положення ДЕСТу щодо роботів та РТС. 
7. Гвинтові механізми в РТС. Кулачкові механізми в РТС. 
8. Важільні механізми в РТС.  
9. Передачі гнучкими ланками в РТС. Ланцюгові та зубчасто-пасові механізми.  
10. Захоплюючі пристрої роботів.  
11. Джерела та види похибок робочих механізмів робота.  
12. Методи визначення та розрахунок похибок механізму. Аналітичний диференціальний метод 
(Бруєвіча). Графоаналітичний метод перетвореного механізму. Метод планів малих переміщень 
(Шишкова). 
13. Віброзахист та віброізоляція.  
14. Демпфіювання коливань в конструкції робота.  
15. Врівноважуючі механізми. 
16. Методи збільшення точності механізмів (підгонки, селективного складання, регулювання, 
автоматичне селективне складання). 

 
УПРАВЛЯЮЧІ ЦИФРОВІ ПРИСТРОЇ 

1. Логічні змінні та функції. Таблиці істиності. Теореми і закони булевої алгебри. 
2. Графічне уявлення логічних функцій. Логічні та східцеві схеми управління. 
3. Нормальні форми логічних функцій. Мінімізація логічних функцій. 
4. Таймери, лiчiльники, пристрої пам’яті  в логічних схемах.  
5. Класифікація і характеристика елементів цифрової техніки. 
6. Особливостi та правила реалiзацii цифрових пристроїв на елементах Шеффера і Пірса.  
7. Теореми про розкладання булевої функцiї та про повноту базисiв Шефера і Пірса. 
8. Програмовані контролери.  Загальнi поняття та визначення. Структура, склад і 

характеристика елементiв ПК, цикл роботи. 
9. Основи програмування ПК, процедури та основнi команди. 
10. Структура, склад і загальна характеристика  елементiв мікроЕОМ.  
11. Компоненти управляючої мікроЕОМ. 
12. Основи програмування мікроЕОМ. Типовi команди та формати команд. Режими адресацiї. 
13. Види та рiвняння управлiння об’єктами.  
14. Аналого-цифрове перетворення, дискретнiсть та помилка перетворювання.  
15. Цифро-аналогове перетворення, основнi спiввiдношення.  

КРИТЕРЇЇ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЗНАНЬ 
Додаткові вступні фахові випробування передбачають виконання тестових завдань та 

тривають 60 хвилин. Тести представляють собою завдання з вибором однієї правильної 
відповіді та оцінюються в 4 бали якщо відповідь обрано вірно, 0 балів, якщо вказано 
неправильну відповідь або вказано більше однієї відповіді або відповіді не надано. 

Кожен білет містить 25 тестових питань, база тестів поділена на 3 розділи та при 
формуванні білету в нього з кожного розділу поміщається: 
Розділ 1 – 9 питань. 
Розділ 2 – 8 питань. 
Розділ 3 – 8 питань. 



Розділ 1 містить питання з дисципліни “Пристрої електроніки та автоматики”, розділ 2 
містить питання з дисципліни “Основи проектування РТС”, розділ 3 містить питання з 
дисципліни  “Управляючі цифрові пристрої”. 

Підсумкова оцінка якості складання випробування визначається підсумовуванням 
отриманих балів. Максимальна кількість балів дорівнює 100. 
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