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ВСТУП 
 

          Програма фахових вступних випробувань передбачає перевірку 
знань бакалаврів із комплексу основних дисциплін, які вивчаються у 
вузах зі спеціальності “Автоматизоване управління технологічними 
процесами” у відповідності з положеннями галузевого стандарта вищої 
освіти, затвердженого наказом Міністра освіти і науки від 28.10.2004 р., 
№823 (освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр; напрям підготовки 
0925 “Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології”. 
          До цих дисциплін відносяться курси: “Основи комп’ютерно-
інтегрованого управління”; “Мікропроцесорна техніка”; “Метрологія, 
технологічні вимірювання та прилади”; “Технічні засоби автоматизації”; 
“Ідентифікація та моделювання об’єктів автоматизації”; “Автоматизація 
технологічних процесів”; “Електоустаткування гірничих підприємств”; 
“Автоматизований електропривід”. 
           Зокрема, треба знати призначення, устрій, принцип дії особливості 
експлуатації технічних засобів автоматизації, електронних, 
електротехнічних пристроїв керування параметрами технологічних 
об’єктів та процесів, включаючи джерела інформаційних сигналів, засоби 
комп’ютерно-інтегрованого управління та виконвчі механізми і пристрої. 
        

ОСНОВИ КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНОГО УПРАВЛІННЯ 
 

           Структура, основи функціонування та апаратні засоби ЕОМ. 
Системне та прикладне програмне забезпечення обчислювальних робіт.  
          Класифікація та призначення АСУТП, її структура та компоненти. 
Конструкція промислових контролерів. Програмне забезпечення 
контролерів. 
          Програмування контролерів, інтерактивне редагування програми 
східчастої логіки. Призначення і особливості функціонування систем 
візуалізації поверхневого рівня АСУТП.  
         Типові АСУТП на виробничих підприємствах. Принципи побудови, 
технічні засоби реалізації, програмне забезпечення дії промислових 
АСУТП. 

 
МІКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНІКА 

 
          Архітектура і типова структура мікропроцесорної системи і 
мікропроцесорів. Система команд мікропроцесора. Запам’ятовуючі 
пристрої. Професійні пристрої мікро-ЕОМ – принципи побудови, 
функціонування, інтерфейсних БІС вводу-вивода інформації. 
Програмування МП систем на основі Асемблера. Пристрої сполучення 
мікроконтролера з об’єктом автоматизації.  
          Однокристальні мікроконтролери. Призначення, архітектура. 
Система команд.  



          Засоби з’єднання та передачі інформації в мікропроцесорі. 
          Відлагодження програм з застосуванням емуляторів, відладочних 
програм.  

 
МЕТРОЛОГІЯ, ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМІРЮВАННЯ ТА ПРИЛАДИ 

 
          Особливості застосування вимірювальної техніки у промисловості. 
Предмет і задачі метрології. Поняття про вимірювання і контроль. 
           Загальні положення теорії похибок, імовірнісний підхід до опису 
похибок, обробка результатів прямих та посередніх вимірювань. 
           Вимірювальні фізичні величини та їх одиниці. Міжнародна система 
одиниць. Державна система промислових приладів і засобів 
автоматизації.  
           Методи та засоби вимірювання, еталони та міри. Основні 
метрологічні характеристики та структурні схеми засобів вимірювання. 
Похибки вимірювання, та методи їх зниження. Поняття про клас точності 
засобів вимірювання.  
          Методи і технічні засоби вимірювання електричних і неелектричних 
величин. 
           

ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ АВТОМАТИЗАЦІЇ 
 

          Класифікація схем ТЗА та елементів автоматизації, умови 
експлуатації технічних засобів автоматизації. 
          Уніфіковані джерела живлення, технічні засоби обмеження струму 
короткого замикання, забезпечення іскробезпеки електричних ланцюгів 
шахтних засобів автоматизації. 
          Особливості застосування цифрових та аналогових інтегральних 
мікросхем в імпульсних ланцюгах схем автоматизації. 
          Призначення, особливості побудови та принцип дії технологічних 
датчиків шахтної автоматики. 
          Релейні елементи автоматизації, типи, основні параметри 
електромагнітних реле. Друковані плати, устрій. Особливості 
проектування, виготовлення, методи та засоби з’єднання елементів у 
друкованих платах. 
 

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ 
 

          Основні поняття і визначення автоматизації, управління, 
регулювання. Класифікація та характеристики пристроїв і систем 
автоматизації. Класифікація технологічних процесів як об’єктів 
автоматизації.  
          Принципи автоматизації технологічних процесів. Мета, алгоритми, 
принципи побудови та дії пристроїв автоматизації: 
- водопостачання, водовідливу шахти; 



- провітрювання шахти; 
- пневмопостачання шахти; 
- газового захисту шахти; 
- конвеєрного транспорту шахти; 
- локомотивного транспорту шахти; 
- процесу видобутку вугілля 
- електропостачання шахти. 
            

ЕЛЕКТОУСТАТКУВАННЯ ГІРНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ 
 

            Категорії споживачів електроенергії. Шахта, як електроспоживач 
1-ї категорії. Особливості устрою головної поверхневої та центральної 
підземної підстанцій шахти, високовольтного розподільчого пункту та 
розподільчого пункту відобувної та прохідницької дільниці.  
            Технічні та організаційні засоби забезпечення електробезпеки 
виконання робіт в електричній мережі гірничого підприємства. Дія струму 
на організм людини. Поняття захисного заземлення та занулення, 
режими нейтралі, особливості устрою заземлюючої мережі підприємства, 
призначення, схема та принцип дії реле витоку струму на землю. 
            Призначення, устрій та принцип дії силових низьковольтних 
комутаційних апаратів – пускачів, станцій управління, автоматичних 
вимикачів, агрегатів пускових. 
            Призначення, устрій та принцип дії трансформаторних дільничних 
підстанцій та високовольтних комплектних розподільчих пристроїв. 
            Особливості розрахунку і вибору трансформаторної підстанції, 
силової комутаційної апаратури та кабельної мережі технологічної 
дільниці шахти.  

 
АВТОМАТИЗОВАНИЙ ЕЛЕКТРОПРИВІД 

 
            Структура електроприводу. Основні параметри, основне рівняння 
приводу. Приведення статичних моментів і зусиль в електроприводі. 
Поняття стійкості механічних характеристик. Теорія та способи 
розрахунку перехідних процесів в електроприводі. Електромеханічні 
властивості приводів постійного та змінного струму. Способи управління 
приводом в режимах регулювання швидкості та гальмування.  
         Види перетворювачів для електроприводу, способи керування: 
перетворювачами, безпосередньо – двигунами, редукторами, муфтами. 
          Умови роботи та особливості побудови електроприводів шахтних 
підйомних установок, конвеєрів, електроприводів видобувних та 
прохідницьких комбайнів, стаціонарних установок, електровозного 
транспорту. Каскадні системи електроприводу, електропривід за 
принципом “машина подвійного живлення” автоматизовані системи 
керування електроприводами, велючаючи замкнені та розімкнені. 
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