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І. Пояснювальна записка
1. Мета фахового вступного випробування з "Автоматизації та комп’ютерноінтегрованих технологій" – з'ясувати рівень теоретичних знань та практичних навичок
вступників, які вступають на основі освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня з
метою формування рейтингового списку та конкурсного відбору вступників на навчання
за освітнім ступенем "бакалавр" спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології в межах ліцензованого обсягу спеціальності.
2. Форма фахового вступного випробування.
Випробування проходить у кілька етапів:
 на початку засідання голова фахової комісії розпечатує пакет з варіантами білетів,
що виносяться на вступне фахове випробування;
 письмовий: абітурієнти здають відповідь на тестові питання екзаменаційного білету
у письмовій формі. Тривалість письмового тестування – 45 хв. (не більше 60 хв.).
 усний – співбесіда з абітурієнтами з питань екзаменаційного білету.
3.Білети: структура білету.
Білет фахового вступного випробування містить 20 тестових питань, у кожному з
яких наведено 6 варіантів відповідей, один з яких є вірним.
4. Вимоги до відповіді вступника.
Абітурієнту необхідно обрати одну вірну відповідь з шести наведених у полі
«Варіанти відповідей на питання» та записати її листі відповідей у повній формі напроти
номера питання.

ІІ. Критерії оцінювання
Максимальний сумарний бал, який може отримати особа, яка претендує на
зарахування за ступенем бакалавра, становить 200.
Для особи, яка претендує на зарахування за ступенем бакалавра:
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Рівень знань
До участі у конкурсі не допускається (0-99 балів), якщо
вступник виявив такі знання та вміння: не знає значної
частини програмного матеріалу, допускає суттєві
помилки при висвітленні понять, на додаткові питання
відповідає не по суті.
Низькій рівень (100-123 балів) вступник отримує,
виявивши такі знання та вміння: в загальній формі
розбирається у матеріалі, допускає суттєві помилки при
висвітленні понять, на додаткові питання відповідає не
по суті.
Задовільний рівень (124-149 балів) вступник отримує,
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виявивши такі знання та вміння: в загальній формі
розбирається у матеріалі, але відповідь неповна,
неглибока, містить неточності, робить помилки при
формулюванні понять, відчуває труднощі, застосовуючи
знання при наведенні прикладів.
Достатній рівень (150-174 балів) вступник отримує,
виявивши такі знання та вміння: має також високий
рівень знань і навичок. При цьому відповідь досить
повна, логічна, з елементами самостійності, але містить
деякі неточності або пропуски в неосновних питаннях.
Можливе слабке знання додаткової літератури,
недостатня чіткість у визначенні понять.
Високий рівень (175-200 балів) вступник отримує,
виявивши такі знання та вміння: в повній мірі засвоїв
увесь програмний матеріал, показує знання не лише
основної, але й додаткової літератури, наводить власні
міркування,
робить
узагальнюючі
висновки,
використовує знання з суміжних галузевих дисциплін,
вдало наводить приклади.
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Оптимальні системи
Адаптивні САК
Структура і зміст курсу дисципліни
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Математична модель тепломасообміного процесу
Многомірна задачі теплопровідності
Крайова задача для математичної моделі.
Модель об’єкту управління.
Вимоги к факторам математичного моделювання.
Ідентифікація об’єктів методом інтерполяції.
Ідентифікація об’єктів методом підбору імперічних формул.
Статистичні методи ідентифікації. Повний факторний експеримент.
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