
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОГО ЗАВДАННЯ З КОМПЕТЕНЦІЇ 

«МЕХАТРОНІКА» 

 

Конкурсант повинен вміти та розуміти:  

1. Загальні принципи і способи безпечного виконання робіт, також у 

відношенні до мехатроніки; 

2. Призначення, правила безпечного використання, догляду та технічного 

обслуговування для обладнання; 

3. Готувати і підтримувати безпеку і порядок на робочому місці; 

4. Знати технічну термінологію, що належить до даної компетенції; 

5. Читати, розуміти і знаходити необхідні технічні дані та інструкції з 

документації в будь-якому доступному форматі. 

 

Конкурсант повинен знати та розуміти принципи і застосування: 

1. Для проектування, побудови та введення в експлуатацію мехатронної 

системи; 

2. Компонентів і функцій гідравлічних і пневматичних систем; 

3. Компонентів і функцій електричних і електронних систем; 

4. Компонентів і способів застосування електричних приводів; 

5. Компонентів і способів застосування роботів і маніпуляторів; 

6. Компонентів і функцій систем ПЛК; 

7. Принципи і способи застосування, проектування і складання механічних 

систем, включаючи пневматичні та (або) гідравлічні системи, їх стандарти та їх 

документування; 

8. Принципи і способи застосування для включення роботів до складу 

системи; 

9. Функції, устрій і принципи дії ПЛК; 

10. Принципи конфігурації ПЛК; 

11. Принципи роботи промислових мереж / шин; 

12. Методи, за якими програмне забезпечення взаємодіє з роботою 

автоматизованого обладнання; 

13. Принципи роботи спеціальних інтерфейсів, наприклад – швидких 

лічильників або зв'язку з периферійними пристроями; 

14. Як програмувати, використовуючи стандартне програмне забезпечення 

для промислової автоматизації; 

15. Як створювати інтерактивні графічні системи людино-машинного 

інтерфейсу; 

16. Як програма взаємодіє з обладнанням. 



Конкурсант повинен вміти: 

1. Писати програми для управління обладнанням; 

2. Візуалізувати процес і функціонування, використовуючи програмне 

забезпечення; 

3. Програмувати ПЛК, включаючи обробку аналогових і дискретних 

сигналів, а також даних, що надходять через промислові мережі; 

4. Програмувати пристрої людино-машинного інтерфейсу; 

5. Принципи і способи застосування принципових електричних схем; 

6. Методи проектування і складання електричних ланцюгів в обладнанні 

та системах управління. 

7. Читати і використовувати пневматичні, гідравлічні і електричні 

принципові схеми; 

8. Проектувати схеми за допомогою сучасних програмних засобів. 

 


