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Фаховий вступний іспит проводиться в обсязі основних нормативних дисциплін 

професійної та практичної підготовки бакалаврів, згідно з освітньо-професійною 

програмою для напрямку  050201 Системна інженерія. 

 Перелік дисциплін та їх основний зміст, що виносяться на екзамен: 

 

1. Теорія автоматичного управління [1 - 4] 

 

- Загальні характеристики лінійних автоматичних систем: задачі автоматизації 

об’єктів, вхідні та вихідні змінні, зворотній зв’язок та його значення, поняття про 

автоматичне регулювання та управління, керовані та регульовані змінні, поняття про 

керуючі та збурюючи впливи, типові сигнали зовнішніх впливів в автоматичних 

системах, криві розгону об’єкта, імпульсні перехідні характеристики об’єктів; принципи 

побудови автоматичних систем, принципи регулювання по відхиленню вихідної змінної, 

за впливом, що збурює та комбіноване регулювання; принципи класифікації 

автоматичних систем, класифікація систем по закону зміни вихідної змінної об’єкту: 

системи автоматичної стабілізації, системи програмного управління та слідкуючі системи. 

- Динаміка систем автоматичного управління: загальні поняття про динаміку 

автоматичних систем, методи складання рівнянь динаміки автоматичних систем; 

математичні моделі динаміки автоматичних систем, математична модель динаміки систем 

у формі рівняння “вхід-вихід” лінійних неперервних та дискретних систем; стійкість 

лінійних неперервних систем, основні поняття та визначення стійкості автоматичних 

систем, критерії стійкості, стійкість системи з запізнюванням; якість процесів управління, 

показники якості перехідних процесів при ступінчатих впливах: час перехідного процесу, 

коливальність, перерегулювання, характер згасання перехідного процесу; непрямі методи 

оцінки якості по кривим перехідних процесів; прямі методи оцінки якості про кривим 

перехідних процесів. 

- Синтез систем автоматичного управління: корекція автоматичних систем, 

забезпечення заданої якості процесів управління, методи підвищення точності систем. 

- Теорія лінійних дискретних систем: визначення та класифікація дискретних 

систем, математичні моделі дискретних систем, стійкість дискретних систем, поняття 

стійкості, критерії стійкості дискретних систем, оцінка якості лінійних дискретних 

систем, помилки при типових впливах, коефіцієнт помилок та методи їх обчислення. 
 

2. Мікропроцесорні системи [5 - 7] 

 

- МПС: принципи побудови, способи організації обміну даними в МПС, адресний 

простір та його розподіл у МПС, апаратні та програмні засоби інтерфейсу користувача 

типової МПС, організація переривань у МПС; контролери, мікроконтролери провідних 

фірм; процесори цифрових сигналів САУ, процесори цифрових сигналів провідних фірм, 

побудова модулів перетворення сигналів на апаратному і програмному рівнях; 

підвищення продуктивності МПС, багатопроцесорні системи. 

- Програмне забезпечення МПС: програмування МП фірми INTEL, програмування 

МП підвищеної розрядності провідних фірм; програмування мікроконтролерів та 

процесорів цифрових сигналів. 

 

 

3. Архітектура комп’ютерних систем та мереж [8 - 9] 

 

- Вузли електронних обчислювальних машин: цифрові автомати та їх аналіз та 

синтез; пристрої пам’яті , їх класифікація та організація; процесори, принципи побудови 

та функціонування процесорів та електронних обчислювальних машин, архітектура 



універсальних процесорів, організація пам’яті та способи адресування операндів у 

процесорах. 

 

4. Електроніка та мікросхемотехніка [10-13] 

 

Вступ до теорії напівпровідників. Побудова p-n переходу. ВАХ напівпровідникового 

діода. Ємкісні властивості p-n переходу. 

Побудова випрямлячів електричного току. Однофазних однонапівперіодних та 

двунапівперіодних випрямлячів. Керовані випрямлячі електричного току. Схеми 

умноження напруги. 

Побудова біполярного та полевого транзисторів. Принципи роботи 

напівпровідникових транзисторів. Засоби побудови моделей роботи. 

Побудова транзисторних підсилювачів. Принципи побудови напівпровідникових 

підсилювачів. Основні характеристики підсилювачів. Схеми включення.  

Зворотні зв'язки. Теорія зворотних зв'язків. Вплив зворотних зв'язків на основні 

параметрити підсилювачів. Схеми підключення зворотних зв'язків. 

Підсилювачі потужності. Схеми підсилювачів потужності. Класи роботи 

підсилювачів. Вплив класів роботи на основні характеристики підсилювачів. 

Підсилювачі постійного струму. Диференційний каскад. ОППТ. Схеми включення 

ОППТ. Рішаючи схеми на ОППТ. 

Генератори електричних імпульсів. Теорія побудови генераторів електричних 

імпульсів. Схеми фазозсувних приладів. Системи запуску генераторів. 

Вступ для теорії побудови цифрових електронних схем. Логічний елементи. Логічні 

функції. ДКНФ і ДДНФ. Засоби побудови приладів с використанням ДКНФ і ДДНФ 

Схеми побудови логічних елементів. Діодна логіка. Діодно-транзисторна логіка. ТТЛ. 

КМОП логіка. 

Тригери. Двувходові тригери. Одновходові тригери. Способи побудови тригерних 

приладів. 

Регістри. Послідовні регістри. Паралельні регістри. Способи управління регістрів. 

Способи побудови складних регістрових приладів. 

Лічильники. Послідовні лічильники по модулю M=2
n
. Нeдвоічні лічильники. Способи 

пришвидшення роботи лічильників. Десятинні лічильники. 

Комбінаційні схеми. Мультіплексори. Дешифратори. Шифратори. Перетворювачі 

кодів. Генератори випадкових чисел. 

Арифметичні схеми. Суматори. Засоби пришвидшення роботи суматорів. Блоки 

множення.  

Запам'ятовуючи прилади. Енергозалежні прилади. Енергонезалежні прилади. 

 

 

5. Теорія електричних та магнітних кіл [14 - 15] 

 

- Аналіз електричних кіл при гармонічній дії: основні рівняння, теореми та методи 

аналізу лінійних та нелінійних кіл, частотні характеристики електричних кіл; перехідні 

процеси в електричних колах, класичний та операторний методи аналізу кіл у перехідних 

режимах; частотний метод аналізу – амплітудно-частотний та фазочастотний спектри, 

спектральна густина, умови неспотвореної передачі сигналів через електричне коло; 

нелінійні кола при гармонічних діях, нелінійні перетворення сигналів; кола зі зворотнім 

зв’язком, стійкість, автоколивання кола; корегуючі кола – пасивні та активні амплітудні і 

фазові коректори; дискретні кола – імпульсні характеристики дискретних кіл, дискретна 

згортка, Z-перетворення та його властивості, цифрові фільтри.  

- Синтез електричних RLC-кіл: основні теорії чотириполюсників характеристичні та 

робочі параметри, передавальні функції чотириполюсників; кола з розподіленими 



параметрами; аналогові частотно-селективні фільтри – синтез RC та LC фільтрів, 

розрахунок фільтрів.  

 

6. Метрологія та вимірювання [16 - 17] 

 

- Метрологічна діяльність: метрологічне забезпечення експериментальних 

наукових досліджень та сучасних технологій вимірювань під час виконання науково-

дослідних та конструкторських робіт; математичні методи планування 

експериментальних досліджень, критерії правдоподібності отриманих результатів, 

натурного та математичного експериментів, метрологічне забезпечення програмних 

продуктів та обчислювальних компонентів засобів вимірювальної техніки, які 

застосовуються при наукових дослідженнях. 

- Технологія моделювання та математичного опису вимірювань: прийоми 

застосування віртуальних середовищ та відповідних програмних пакетів для ПК з метою 

оптимізації вимірювання процесів та параметрів у інформаційних мережах, цифрова 

обробка вимірювальної інформації, елементи інформаційно-статистичного опису 

наукового експерименту, вимірювань та оцінки якості продукції, моделювання 

вимірювального контролю, оптимізація метрологічного забезпечення науково-дослідних 

робіт, математичне та імітаційне моделювання фізичного експерименту. 

- Метрологічний контроль і нагляд: вибір засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) для 

контролю на основі діючих стандартів і рекомендацій, що стандартизують вимірювальні 

технології, визначення ефективності використаної ЗВТ під час проведення наукових 

досліджень, оцінка вірогідності контролю і похибок іспитів, міжнародні рекомендації з 

оцінки невизначеності результатів вимірювання. 

 

7. Комп’ютерне моделювання процесів і систем [18 - 21] 

 

- Моделі фізичних систем: механічні системи з лінійним переміщенням; механічні 

системи з обертальним рухом; електромеханічні; лінеаризація; структурні схеми. 

- Моделі в змінних стану: змінні стану динамічної системи; диференціальні рівняння 

стану; схеми моделювання; зв'язок між передавальної функцією і рівняннями стану; 

кононічні форми керованості і спостережливості; тимчасові характеристики і перехідна 

матриця стану; одновимірні та багатовимірні об’єкти. 

- Синтез систем зі зворотним зв'язком за станом: керованість і спостережливість; 

розміщення полюсів за допомогою зворотного зв'язку за станом; формула Акермана; 

відпрацювання вхідного сигналу за допомогою ПІ-регулятора; оптимальні системи 

управління, рішення рівняння Ріккаті. 

- Регресійні моделі: гіпотези про функціонування чорної шухляди, статичні 

регресійні моделі, лінійна, множинна, поліноміальна і мультиплікативна моделі, 

динамічні регресійні моделі 1 і 2 порядку. 

- Чисельні методи інтегрування систем диференціальних рівнянь: методи Ейлера, 

Рунге-Кутта 4 порядку, Адамса, ітераційні, синтаксичний метод з розкладанням у ряди. 

- Моделі систем із зосередженими параметрами: моделі систем, що структурно 

перебудовуються, моделювання систем з розподіленими параметрами в частинних 

похідних. 

- Статичне моделювання систем: метод Монте-Карло, датчики і генератори 

випадкових чисел, рівномірний закон розподілу випадкових чисел. 

- Моделювання випадкових подій: моделювання випадкових величин із заданим 

законом розподілу, із нормальним розподілом випадкових чисел, моделювання системи 

випадкових величин. 

- Потоки випадкових подій: пуассонівський потік випадкових подій, потоки 

випадкових подій із післядією, моделювання систем масового обслуговування, 



марковських випадкових процесів з дискретним часом, марковських випадкових процесів 

із неперервним часом. 

- Обробка статистичних результатів: оцінка параметрів моделі, планування 

експерименту. 

 

8. Теорія інформації та кодування  [22 - 30] 

 

- Інформація та інформаційні системи. Визначення і класифікація інформації. 

Предмет теорії інформації. Основні властивості і характеристики інформації. Визначення 

і структура інформаційної системи. Форми існування інформації. Форми зв'язку джерел і 

споживачів інформації. Поняття мови інформатики, синтаксис, семантика, перетворення 

мов в інформаційних системах. Операції, виконувані з інформацією. 

- Інформаційний канал. Визначення і структура інформаційного каналу. Призначення 

та характеристики окремих блоків інформаційного каналу. Стадії перетворення 

інформації при проходженні від джерела до споживача. 

- Повідомлення та сигнали. Визначення повідомлення та сигналу. Форми 

повідомлень. Класифікація сигналів та їх основні характеристики. 

- Кількісна оцінка інформації дискретних повідомлень. Кількість інформації, одиниці 

кількості інформації. Ентропія як міра визначеності. Міра кількості інформації по 

Р. Хартлі і К. Шеннону. Умовна ентропія. Властивості ентропії дискретних повідомлень. 

- Дискретний канал зв’язку. Швидкість передачі дискретної інформації. Пропускна 

здатність дискретного каналу зв’язку. Теорема Шеннона для дискретного каналу зв’язку. 

- Безперервні повідомлення. Дискретизація безперервних повідомлень. Теорема 

Котельнікова. Похибки, що виникають при дискретизації безперервних повідомлень. 

- Кількісна оцінка інформації безперервних повідомлень. Диференційна ентропія та її 

властивості. -ентропія і - продуктивність джерела безперервної інформації. 

- Безперервний канал зв’язку. Пропускна здатність безперервного каналу зв’язку. 

Теорема Шеннона для безперервного каналу зв’язку. Узгодження безперервних каналів 

зв’язку. 

- Кодування інформації. Цілі кодування, основні поняття і визначення. Причини 

виникнення надмірності повідомлень та методи боротьби з нею. Принципи побудови 

оптимальних кодів Хафмена і Шеннона-Фано. 

- Елементи загальної теорії сигналів. Визначення і класифікація сигналів. Предмет 

теорії сигналів. Форми представлення сигналів. Теорія ортогональних сигналів. 

- Сигнали та їх характеристики. Дельта функція. Функція Хевісвайда. Білій шум. 

Гармонічні сигнали. Радіо та відео імпульси. Енергетичні характеристики сигналів. 

- Спектральне представлення сигналів. Ряд Фур’є. Перетворення Фур’є та його 

властивості. Приклади розрахунку перетворення Фур’є для сигналів, що інтегруються. 

- Спектральний аналіз цифрових сигналів. Дискретне перетворення Фур’є та його 

властивості. Швидке перетворення Фур’є та алгоритм його застосування на практиці. 

Розтікання спектру та звужуючі вікна. 

- Фільтрація сигналів. Класифікація фільтрів. Характеристики лінійних систем 

(фільтрів). Методи опису фільтрів. Розрахунок характеристик фільтрів. Рекурсивні та не 

рекурсивні цифрові фільтри. Ідеальні фільтри. Аналітичний сигнал та його властивості. 

- Ефекти дискретизації сигналів. Дискретизація безперервних сигналів. Теорема 

Котельникова. Пере дискретизація цифрових сигналів. 

- Кореляційний аналіз сигналів. Авто та взаємокореляційні функції, їх властивості. 

Теорема Вінера-Хінчіна. Приклади використання кореляційного аналізу на практиці. 

- Методи аналізу нестаціонарних сигналів. Аналіз форми сигналів. Спектрограма. 

Метод частотно-часового аналізу. Метод wavelet аналізу. 



- Модуляція та демодуляція сигналів. Амплітудна модуляція та її різновиди. Кутова 

модуляція та її різновиди. Квадратурна модуляція. Модуляція при передаванні цифрової 

інформації. Реалізація модуляції та демодуляції. 

 

 

9. Пристрої автоматики та систем управління [31-36] 

 

- Датчики. Основні принципи побудови датчиків. Роль  датчиків в сучасних 

технічних приладах і системах. Стандартизація датчиків. Основні характеристики і 

параметри датчиків. Статистичні характеристики датчиків. Динамічні характеристики 

датчиків. Основні параметри. Погрішності датчиків. Структурні схеми датчиків. 

Параметричні вимірювальні перетворювачі. Генераторні вимірювальні перетворювачі. 

Неелектричні вимірювальні перетворювачі неелектричних величин. Датчики з 

електричними вихідними сигналами. Вторинні прилади індикації та  реєстрації.  Датчики 

контролю основних параметрів технічних процесів.  Основи проектування датчиків. 

Застосування датчиків в системах автоматики. 

- Електромагнітні прилади автоматики. Електромагніти і електромагнітні силові 

елементи.  Електромагнітні реле.  Апаратура, побудована з використанням 

ферорезонансу, ферорезонансні реле. Трансформаторні прилади. Магнітні підсилювачі.  

Імпульсні елементи з феромагнітними осередками.  

- Электромашинні прилади автоматики. Загальні питання електромашинних 

приладів. Електричні машини постійного струму.  Електричні машини змінного струму. 

Динаміка розімкнутих електроприводів. Управління вентильними перетворювачами в 

приводах.  Дискретний привід з кроковими  двигунами. Електричні мікромашини як 

перетворювачі механічних величин в електричні.  Вибір потужності двигуна.  
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