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1. Загальна інформація 

Тип дисципліни - вибіркова Мова викладання - українська 

Навчальна дисципліна викладається для студентів денної форми навчання на четвертому 

курсі у восьмому семестрі та для студентів заочної форми навчання на п’ятому  курсі у 

десятому семестрі  

Кількість кредитів - 3, годин - 90  

Аудиторні заняття, годин: всього лекції лабораторні практичні 

денна 90 16 18 2 

заочна 90 10 8 2 

Самостійна робота, годин Денна -54 Заочна - 70 

Розклад занять 

  

2. Анотація навчальної дисципліни 

Наразі жодна галузь промисловості не може ефективно функціонувати без застосування 

сучаних систем автоматичного управління. Тому знання основ автоматизації є необхідною 

умовою підготовки фахівців з інженерної механіки та машинобудування. 

В навчальній дисципліні «Автоматизація виробничих процесів» передбачають вивчення 

термінологічного апарату теорії управління та сфери автоматизації технологічних процесів, 

одержання базових знань про технологічні процеси як об'єкти управління; технічних засобів 

одержання інформації про значення їх параметрів; принципів розробки та впровадження 

сучасних систем автоматизації, реалізації алгоритмів управління на базі сучасної 

мікропроцесорної техніки.  

Викладання матеріалу дисципліни повинно бути логічно послідовним і проводитися на 

основі останніх досягнень науки і техніки. 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою викладання дисципліни є формування у студента основ культури понятійно-

орієнтованого мислення в сфері управління, формування системи знань, розуміння та навичок в 

області автоматизації технологічних процесів галузі з застосуванням сучасних технічних 

засобів управління в системах автоматизації різного призначення. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

з н а т и : 

• суть управління технологічним процесом; 

• основи теорії автоматичного управління; 

• мету, основні задачі та функції систем автоматизації технологічних процесів галузі; 

• суть та методи аналізу технологічних процесів як об’єктів управління; 

• сучасні засоби одержання інформації про значення параметрів об’єкта управління та його 
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середовища; 

• сучасні засоби реалізації керуючих впливів на об’єкт управління; 

• сучасні засоби реалізації алгоритмів управління; 

• сучасні засоби подання інформації оператору та дистанційного впливу на технологічний 

процес; 

• принципи розробки та впровадження сучасних систем автоматизації; 

• основи побудови схем автоматизації технологічних процесів галузі у відповідності до 

Держстандарту; 

• правила побудови алгоритмів логічного управління; 

• особливості систем автоматичного регулювання; 

• особливості систем автоматичної оптимізації; 

• основи функціонування автоматизованих систем підтримки прийняття рішень оператором-

технологом; 

в м і т и : 

• проводити аналіз технологічного процесу галузі як об’єкта управління та визначати вимоги 

регламенту стосовно його реалізації; 

• будувати систему автоматичного управління; 

• розробляти для технологічного процесу галузі схему автоматизації; 

• розробляти алгоритми функціонування та управління пуском та остановом технологічного 

обладнання; 

• вибирати технічні засоби одержання інформації про значення параметрів об’єкта 

управління та його середовища; 

• вибирати технічні засоби реалізації керуючих впливів на об’єкт управління; 

• вибирати технічні засоби реалізації алгоритмів управління; 

• вибирати технічні засоби подання інформації оператору та дистанційного впливу на 

технологічний процес. 

4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною 

5. Зміст навчальної дисципліни 

6. Система оцінювання та інформаційні ресурси 

Види контролю: поточний, підсумковий. 

Нарахування балів 

Інформаційні ресурси 

7. Політика навчальної дисципліни 

Політика всіх навчальних дисциплін в ОНАХТ є уніфікованою та визначена з 

урахуванням законодавства України, вимог ISO 9001:2015, «Положення про академічну 

доброчесність в ОНАХТ» та «Положення про організацію освітнього процесу». 

Викладач  ________________ Світлана Воінова 
    підпис 

Завідувач кафедри ________________ Віктор Хобін 
    підпис 
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