Розділ 1
Теорія автоматичного управління
Звичайне диференціальне рівняння, відповідні йому передатна функція,
імпульсна, частотні характеристики та зв’язок між ними. Лінійні закони
регулювання та їх характеристики. Стійкість лінійних систем та її зв’язок з
коренями характеристичного рівняння. Критерії стійкості лінійної системи.
Прямі показники якості замкнених систем, кореневі та інтегральні
показники. Частотні показники якості систем та їх використання при
налагодження систем.
Способи квантування неперервних сигналів. Види дискретних
автоматичних систем. Математичний опис дискретних систем у часовій
області. Формула згортки.
Поняття про моделі у просторі станів. Рівняння стану неперервних та
дискретних систем. Теорема Ляпунова про стійкість. Стійкість лінійних
дискретних систем.
Розділ 2
Автоматизація технологічних процесів
Поняття замкненої та розімкненої АСР. Поняття комбінованої АСР.
Поняття програмної та слідкуючої АСР. Поняття каскадної АСР. Поняття
адаптивної АСР.
Розділ 3
Оптимізація технологічних процесів і систем керування
Класифікації задач оптимізації. Методи досліджених функцій
класичного аналізу. Метод пошуку безумовних екстремумів. Матриця Гессе.
Метод множників Лагранджа. Лінійне програмування з обмеженнями у
вигляді рівностей і нерівностей. Умови Куна-Таккера. Загальна задача
лінійного програмування (ЛП). Симплекс-метод ЛП. Транспортна задача ЛП.
Методи знаходження початкового бажаного рішення. Метод потенціалів.
Розділ 4
Імітаційне моделювання
Сутність імітаційного моделювання і його місце у класифікації моделей
технологічних об’єктів і систем керування. Закони розподілу випадкових
величин, способи їх імітації в комп’ютерному експерименті. Поняття
кореляційного зв’язку між випадковими величинами, способи їх імітації у
комп’ютерному експерименті. Автокореляційні функції випадкових процесів,
способи їх імітації у комп’ютерному експерименті. Основи роботи з пакетом
Simulink системи MatLab для імітаційного моделювання об’єктів керування.

Розділ 5
Інтелектуальні системи та бази даних
Поняття штучного інтелекту (ШІ). Напрямки розвитку системи ШІ для
автоматизації технологічних процесів. Поняття експертної системи. Назвати
призначення, складові та види. Поняття нечітких множин. Нечіткі системи
керування. Поняття та склад штучної нейронної мережі.
Поняття: база даних, банк даних, сховище даних, система керування
базами даних (СКБД). Описати сутність та вказати різновиди моделей даних:
інфологічну, фізичну. Сутність ER-моделі. Реляційні бази даних – основні
поняття, пов’язані з їх структурою. Ключі РБД – первинні та зв’язків.
Описати етапи створення реляційної бази даних.
Розділ 6
Мікропроцесорна техніка та промислові контролери
Програмовані логічні контролери і розподілені системи контролю та
збору даних. Організація промислових контролерних мереж та SCADA
системи. Архітектура мікропроцесора. Система команд мікропроцесора та
Асемблер. Функціонування, елементна база та основні компоненти
мікропроцесорних засобів автоматизації.
Критерії оцінювання
Вступне випробування проводять лише за затвердженим комплектом
екзаменаційних білетів. Відмова студента від написання вступного
випробування за екзаменаційним білетом атестується як незадовільна
відповідь.
Під час вступного випробування дозволяється користуватися ручкою та
листами вступного випробування. При виявленні факту використання
недозволених матеріалів екзаменаційна комісія має право припинити
випробування і виставити незадовільну оцінку.
Для написання вступного випробування надається не більше 90 хвилин.
Письмові роботи вступного випробування оцінюють за системою ECTS
(100-бальною шкалою).
Повна, правильна та обґрунтована відповідь на питання
екзаменаційного білету, який складається з трьох питань, оцінюється такою
кількістю балів:
– перше питання – R1 =35 балів;
– друге питання – R2 =35 балів;
– третє питання – R3 =30 балів,
де R1, R2, R3 - значення рейтингу за відповідно перше, друге, третє
питання екзаменаційного білету вступного випробування.

Підставами для зниження рейтингу є:
– неповна відповідь на питання екзаменаційного білету (-5 балів);
– неточності у моделюванні процесів, виведенні рівнянь,
формулюваннях термінів, правил, законів (-3 бали);
– відсутність обґрунтування наведених висновків (-5 балів);
– недостатня здатність до аналізу фактів, інтерпретування схем,
графіків (-5 балів);
– нечітке, непослідовне викладення матеріалу (- 3 бали);
– неправильна відповідь на питання екзаменаційного білету (0 балів).
Сумарна кількість балів набраних вступником за фахове випробування
(значення рейтингу фахового вступного випробування)
R= R1+R2+R3 = 35+35+30=100 балів.
Випробування вважається складеним, якщо набрано 60 і більше балів.
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