




1. Вступ 

 

Відкриття заявленої спеціальності в коледжі обумовлюється тим, що в 

регіоні жодний вищий навчальний заклад I-IV рівнів акредитації не здійснює 

підготовку фахівців за даним напрямом. 

Випускники даної спеціальності зможуть не лише провадити діяльність, 

пов'язану з виробництвом, експлуатацією та обслуговуванням електронної 

техніки, а й обслуговувати комп'ютеризовані інтегровані робототехнічні схеми, 

засоби автоматики та управління, які все ширше впроваджуються в роботу 

сучасних промислових підприємств. Вони оволодіють більш широким обсягом 

знань, умінь і навичок в галузі комп'ютеризованих систем, автоматики і 

управління, яких потребує сучасна організація виробництва. 

Залучення студентів до технічної творчості є одним із шляхів задоволення 

їх особистісних потреб, стимулювання прагнення розвинути індивідуальні 

здібності, розширення обсягу знань, допрофесійної підготовки, вирішення 

особистісних проблем спілкування з однолітками, змістовної та здорової 

організації вільного часу, формування основних компетенцій, яких вимагає 

сучасне суспільство. 

Вважаючи, що робототехніка в наш час пріоритетний напрям руху 

науково-технічного прогресу та розвитку новітніх технологій важливо 

привернути увагу студентської молоді до конструювання робототехнічних 

комплексів.Підготовка фахівців спеціальності є новим кроком до підвищення 

рівня організації виробництва в регіоні шляхом залучення до нього спеціалістів, 

що володіють теоретичними знаннями та мають практичні навики монтажу, 

пуску, регулювання та випробування комп'ютеризованих систем, засобів 

автоматики і управління та їх програмного забезпечення. Вступні 

випробовування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які 

закінчили повну загальну середню освіту та отримали диплом кваліфікованого 

робітника і вступають на напрям 151 «Автоматизація та комп’ютерні 

інтегровані технології» і бажають навчатися за скороченими термінами 

підготовки фахового молодшого бакалавра. 



 

Фаховий молодший бакалавр зі спеціальності одержує теоретичні 

знання, що необхідні для проектування і експлуатації локальних і 

комп’ютерних систем, а також знання про технічні засоби автоматизації 

технологічних процесів і промислового устаткування та робо технічних 

комплексів. Кваліфікація - технік із конфігурованої комп’ютерної системи. 

Набутий освітній рівень є професійно орієнтованим і обов’язковим для 

подальшої підготовки бакалавра, магістра. 

Фаховий молодший бакалавр може займати посади - оператор ЕОМ;  

технік-програміст; - контролер роботів; наладчик електронної техніки або 

продовжити навчання за однією зі спеціальностей інженерного чи 

магістерського рівня. 

Вступне випробування включає тестові завдання першого та другого рівнів 

складності з дисциплін фахового спрямування. 

Тест містить 15 завдань першого та 5 завдань другого рівнів складності. 

Кожне завдання містить п’ять варіантів відповідей, серед яких лише одна 

правильна. Варіант правильної відповіді вступник заносить в талон відповідей. 

Завдання I рівня складності включають 30 тестових запитань з п’ятьма 

варіантами відповідей. Вступник вибирає тільки одну, на його думку, 

правильну відповідь і заносить у лист фахового вступного випробовування. 

Максимальна кількість балів складає 120 (4 бали за правильну відповідь на 

одне питання). 

Завдання II рівня складності складають також 10 тестових запитань з 

п’ятьма варіантами відповідей. Вступник вибирає тільки одну, на його думку, 

правильну відповідь і заносить у лист фахового вступного випробовування. 

Кожне питання оцінюється у 8 бали, а максимальна їх кількість – 80 балів. 

За результатами вступного випробовування виводиться сумарна кількість 

балів, на підставі якої фахова атестаційна комісія приймає рішення про участь у 

конкурсі та рекомендацію до зарахування до інституту. Кількість місць для 

зарахування на навчання визначається ліцензованим обсягом. 

Зарахування вступників на навчання здійснює Відбіркова комісія коледжу. 

 



 

2. Зміст програми вступних випробовувань 

 

1. Основні поняття теорії автоматичного керування 

1.1. Регулювання, керування, об’єкт керування. 

1.2. Система автоматичного регулювання та її елементи. 

1.3. Основні принципи побудови систем автоматичного регулювання та 

керування. 

2. Елементи систем автоматичного регулювання 

2.1. Елементи систем та їх статичні характеристики. 

2.2.Лінійні та нелінійні елементи. 

2.3. Динамічні характеристики елементів. 

3. Об’єкти автоматичного регулювання та їх властивості 

3.1. Означення об’єкта регулювання. 

3.2. Класифікація об’єктів регулювання. 

3.3. Властивості об’єктів автоматичного регулювання, їх вхідні та вихідні 

величини. 

4. Загальна характеристика електричних, пневматичних та 

гідравлічних засобів автоматизації 

4.1. Елементна база пневмоавтоматики. 

4.2. Електричні засоби автоматизації, їх особливості та область 

застосування. 

4.3. Гідравлічні комплекси ТЗА. 

5. Основні характеристики виконавчих пристроїв та їх класифікація 

54.1. Загальні поняття про виконавчі пристрої САР. 

5.2. Класифікація виконавчих пристроїв та їх основні характеристики. 

5.3. Спеціальні виконавчі пристрої. 

6. Класифікація регулюючих органів, їхні витратні та пропускні 

характеристики 

6.1. Регулюючі органи як об’єкти автоматизації. 

6.2. Конструкція регулюючих органів та їх використання. 

6.3. Основні параметри і характеристики регулюючих органів. 



 

7. Класифікація систем автоматизації за їх функціональними 

ознаками 

7.1. Особливості автоматизації технологічних процесів. 

7.2. Підготовка технологічних об’єктів до автоматизації. 

7.3. Принципи класифікації систем автоматизації. 
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