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1. Пояснювальна записка 

1.1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання дисципліни «Автоматизація виробничих процесів» є 

формування у студентів галузі знань Механічна інженерія 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 шляхом вивчення основ теорії 

автоматичного управління, основних відомостей про технологічні процеси 

галузі як об’єкти управління, основ автоматизації виробничих процесів, питань 

технічної реалізації систем автоматичного управління, правил складання та 

читання схем автоматизації, засвоєння принципів і методів побудови систем 

автоматизації виробничих процесів та виробництв на основі сучасних 

технічних та програмних засобів. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

знати: 

• 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 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; 

вміти: 

• 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. 

1.2. Компетентності, які може отримати здобувач вищої освіти 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Автоматизація виробничих 

процесів» здобувач вищої освіти отримує наступні програмні компетентності та 

програмні результати навчання, які  визначені в Стандарті вищої освіти зі 

спеціальності 131 Прикладна механіка, 133 Галузеве машинобудування та 

освітньо-професійній програмі Інженерна механіка, Машинобудування 

Загальні компетентності: 

ЗК1. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, бути готовим 

до засвоєння та застосування набутих знань. 

ЗК5. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо на основі 

етичних міркувань. 

ЗК6. Здатність бути критичним та самокритичним, визначеність і 

наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків. 

ЗК7. Здатність до гнучкого мислення та компетентного застосування 

набутих знань в практичній роботі за фахом та в повсякденному житті. 

ЗК8. Здатність спілкуватися державною та іноземними мовами як усно, 

гак і письмово. 

ЗК9. Навички використання сучасних інформаційних та комунікаційних 

технологій. 

ЗК10. Навички здійснення безпечної діяльності, прагнення до збереження 

навколишнього середовища. 

ЗК11. Здатність презентувати результати проведених досліджень. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

ФК1. Здатність застосовувати відповідні кількісні математичні, фізичні і 

технічні методи і комп'ютерне програмне забезпечення для вирішення 

інженерних завдань. 

ФК2. Здатність аналізувати технічні характеристики, умови роботи 

пакувального обладнання для харчової галузі. 

ФКЗ. Здатність обгрунтовано здійснювати вибір основних груп матеріалів 

для конкретного використання. 

ФК4. Здатність експлуатувати пакувального обладнання харчової галузі 

виробництва на високому рівні ефективності. 

ФК5. Здатність визначати і забезпечувати оптимальні та енергоефективні 

режими роботи обладнання. 

ФК6. Здатність аналізувати сучасні науково-технічні досягнення, 

винаходи і патенти. 

ФК7. Здатність у пошуку нових технічних рішень стосовно експлуатації 

та проектування обладнання. 

ФК8. Здатність розуміти і враховувати соціальні, екологічні, етичні, 

економічні та комерційні міркування, що впливають на реалізацію технічних 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/06/25/131-prikladna-mekhanika-bakalavr.pdf
http://nmv.onaft.edu.ua/download/standart/133b-hm.pdf
http://nmv.onaft.edu.ua/opp/131b-im2016.pdf
http://nmv.onaft.edu.ua/opp/133b-m2016.pdf


рішень. 

ФК9. Здатність використовувати базові знання з фундаментальних та 

загально-інженерних дисциплін для вирішення практичних задач в галузі 

механічної інженерії, питань організації і ведення процесів виробництва готової 

продукції. 

ФК14. Здатність до моделювання, створення, впровадження, експлуатації 

та обслуговування новітніх видів техніки виробництва у переробній та харчовій 

галузях, забезпечення зростання обсягів випуску машинобудівної продукції, 

збільшення її питомої ваги у валовому внутрішньому продукті країни. 

Програмні результати навчання: 

ПРН 1. Демонструвати базові теоретичні знання та розуміння 

математики, фізики, хімії, теоретичної механіки, деталей машин, 

технологічного обладнання галузі, технологічних основ машинобудування, 

технології конструкційних матеріалів, тепло - та масообміну, технічної 

термодинаміки, міцності, трансформації (перетворення) енергії, технічної 

механіки, теплотехнічних процесів та обладнання, економіки на рівні, 

необхідному для досягнення інших результатів освітньої програми. 

ПРН 4. Аналізувати, застосовувати та створювати інженерні технології, 

процеси, системи і обладнання відповідно до спеціальності «Галузеве 

машинобудування» за спеціалізацією «Енергетична безпека»; обирати, 

аналізувати і розробляти придатні типові аналітичні, розрахункові та 

експериментальні методи. 

ПРН 8. Здійснювати аналіз необхідної інформації з технічної літератури, 

баз даних та інших відповідних джерел інформації, на цій основі здійснювати 

моделювання з метою детального вивчення і дослідження фізичних та інших 

процесів, які є предметом освітньої програми. 

ПРН 10. Демонструвати розуміння та практичні навички з вибору та 

обгрунтування застосовування матеріалів, обладнання та інструментів, 

інженерних технологій і процесів, а також обмежень щодо них. 

1.3. Міждисциплінарні зв’язки 

Попередні – Математика, Інженерна та комп’ютерна графіка, 

Електротехніка та електроніка, Процеси та апарати харчових виробництв, 

послідовні - Технологічне обладнання галузі, Основи розрахунку, 

конструювання типових машин та машини, автомати та поточні лінії. 

Ескплуатація та обслуговування машин 

1.3. Обсяг навчальної дисципліни в кредитах ЄКТС 

Навчальна дисципліна викладається на третьому курсі у шостому 

семестрі для денної форми навчання. 

Кількість кредитів ECTS- 3, годин – 90 

Аудиторні заняття, годин: всього лекції лабораторні практичні 

денна 36 16 18 2 

Самостійна робота, годин Денна - 54 



Навчальна дисципліна викладається на четвертому курсі у сьомому 

семестрі для заочної форми навчання за скороченим терміном навчання два 

роки. 

Кількість кредитів ECTS- 3, годин - 90 

Аудиторні заняття, годин: всього лекції лабораторні практичні 

заочна 20 10 8 2 

Самостійна робота, годин Заочна - 70 

2. Зміст навчальної дисципліни 

2.1. Програма змістовних модулів 

Змістовий модуль 1: Процеси як об’єкти управляння, принципи та суть 

управління процесами 

№ 

теми 
Зміст теми 

Кількість 

годин 

денна заочна 

1.  Вступ. Основні поняття теорії автоматичного управління 4 2 

Змістовий модуль 2: Технічні засоби одержання інформації про хід процесу 

та вплив на процес 

№ 

теми 
Зміст теми 

Кількість 

годин 

денна заочна 

1.  Засоби одержання інформації про хід технологічного 

процесу та реалізації управляючих впливів на процес 
6 3 

Змістовий модуль 3. Системи автоматичного управління процесами, 

варіанти алгоритмів управління 

№ 

теми 
Зміст теми 

Кількість 

годин 

денна заочна 

1. Технічна реалізація систем автоматичного і 

автоматизованого управління. 1 1 

2. Системи автоматичного управління загальним станом 

об'єкта управління 
2 1 

3. Системи автоматичної оптимізації 1 1 

4. Автоматизовані системи підтримки прийняття рішень 

оператором ТП. 
1 1 

5. Деякі питання розробки та впровадження систем 

автоматизації 
1 1 

Разом з дисципліни 16 10 



2.2. Перелік лабораторних занять 

№ 

з/п 
Назва лабораторної роботи 

Кількість 

годин 

денна заочна 

1 2 3 4 

1. 

Вивчення правил техніки безпеки.  

Вивчення процесу нагріву електропечі як об’єкта 

управління, «ручне» управління процесом 

4 2 

2. 

Вивчення процесів запуску, технологічної і аварійної 

зупинок поточно-транспортної лінії як об'єктів управління, 

«ручне» управління процесом 

2 1 

3. 
Вивчення технічних засобів і систем вимірювання 

температури 
2 2 

4. 
Вивчення технічних засобів і систем вимірювання витрати, 

рівня, тиску 
2  

5. Вивчення засобів реалізації управляючих впливів на ОУ 2  

6. 

Вивчення системи автоматичного управління процесом 

нагрівання печі: позиційні і безперервні алгоритми 

управління 
4 2 

7. 

Дослідження системи автоматичного управління 

процесами запуску, технологічної й аварійної зупинки 

поточно-транспортної лінії, варіанти технічної реалізації 

системи 

2 1 

Всього: 18 8 

2.3. Перелік практичних робіт 

№ 

з/п 
Назва практичної роботи 

Кількість 

годин 

денна  заочна  

1. 

Вивчення вимог ДСТУ Б А.2.4-16:2008. СПДБ. «Автомати-

зація технологічних процесів. Зображення умовні приладів 

і засобів автоматизації в схемах» для використання в ІНДЗ 

2 2 

Всього: 2 2 



2.4. Перелік завдань для самостійної роботи 

№ Види навчальної діяльності 

Кількість 
годин 

денна  заочна  

1. 

Опрацювання лекційного матеріалу та підготовка до 

лабораторних занять за темою: «Вивчення «ручного» 

управляння технологічним процесом», самоперевірка 

10 15 

2. 

Опрацювання теоретичного матеріалу та підготовка до 

лабораторних занять за темою: «Вивчення засобів одержання 

інформації про хід технологічного процесу та реалізації 

управляючих впливів на процес», самоперевірка 

10 15 

3. 

Опрацювання теоретичного матеріалу та підготовка до 

лабораторних занять за темою: «Вивчення автоматичного 

управляння технологічним процесом», самоперевірка 

10 15 

4. 
Підготовка до виконання індивідуального завдіння 

«Автоматизація технологічного процесу галузі», вибір теми 
4 - 

5. Виконання індивідуального навчально-дослідного завдання 20 25 

Всього: 54 70 

2. Критерії оцінювання результатів навчання 

Види контролю: поточний, підсумковий – екзамен. 

Нарахування балів за виконання змістового модуля 

Вид роботи, що підлягає 

контролю 

Оцінні 

бали 

Форма навчання 

денна заочна 

min max 

Кільк. 

робіт, 

одиниц

ь 

Сумарні 

бали 
Кільк. 

робіт, 

одиниць  

Сумарні 

 бали 

min max min max 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 семестр (номер семестру) 
Змістовий модуль 1. Процеси як об’єкти управляння, принципи та суть управління 
процесами 

Робота на лекціях 1/5 2/7 2 2 4 1 5 7 

Робота на лабораторних 

заняттях 
1/5 2/7 3 3 6 1 5 7 

Опрацювання тем, не винесених 

на лекції 
1 2 1 1 2 1 1 2 

Підготовка до лабораторних 

занять 
2/4 3/5 3 6 9 1 4 5 

Виконання індивідуальних 

завдань  

18/

20 

24/ 

24 
1 18 24 1 20 24 

Проміжна сума  – – – 30 45 – 35 45 

Модульний контроль у 

поточному семестрі 

20/

20 

40/ 

45 
1 20 40 1 20 45 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Контроль результатів 

дистанційного модулю 
10 15 10 15 5 10 

Рейтинг за творчі здобутки 

студентів 
0 10 0 10 0 2 

Оцінка за змістовий модуль 1 – – – 60 – 60 100 
Змістовий модуль 2. Технічні засоби одержання інформації про хід процесу та вплив 
на процес

Робота на лекціях 1/4 2/6 3 3 6 1,5 6 9 

Робота на лабораторних 

заняттях 
1/5 2/6 3 3 6 1 5 6 

Опрацювання тем, не винесених 

на лекції 
1 2 - - - 1 1 2 

Підготовка до лабораторних 

занять 
2/3 3/4 3 6 9 1 3 4 

Виконання індивідуальних 

завдань  

18/

20 

24/ 

24 
1 18 24 1 20 24 

Проміжна сума  – – – 30 45 – 35 45 

Модульний контроль у 

поточному семестрі 

20/

20 

40/ 

45 
1 20 40 1 20 45 

Контроль результатів 

дистанційного модулю 
10 15 10 15 5 10 

Рейтинг за творчі здобутки 

студентів 
0 10 0 10 0 2 

Оцінка за змістовий модуль 2 – – – 60 100 – 60 100 

Змістовий модуль 3. Системи автоматичного управління процесами, варіанти 

алгоритмів управління 

Робота на лекціях 0,5/2 1,5/3 3 1,5 4,5 2,5 5 7,5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Робота на лабораторних 

заняттях 

1/ 

1,5 

1,5/

2 
3 3 4,5 2 3 4 

Робота на практичних заняттях 0,5 1 1 0,5 1 - - - 

Опрацювання тем, не винесених 

на лекції 
1 

2/ 

1,5 
1 1 2 1 1 1,5 

Підготовка до лабораторних 

занять 
2/3 3/4 3 6 9 2 6 8 

Виконання індивідуальних 

завдань  

18/

20 

24/ 

24 
1 18 24 1 20 24 

Проміжна сума  – – – 30 45 – 35 45 

Модульний контроль у 

поточному семестрі 

20/

20 

40/ 

45 
1 20 40 1 20 45 

Контроль результатів 

дистанційного модулю 
10 15 - 10 15 - 5 10 

Рейтинг за творчі здобутки 

студентів 
0 10 - 0 10 0 2 

Оцінка за змістовий модуль 3 – – – 60 100 – 60 100 

3. Інформаційні ресурси 

Базові 

1. Конспект лекцій з курсу "Ідентифікація та моделювання технологічних 

об`єктів" [Електронний ресурс] : для студентів спец. 151 / В. А. Хобін ; відп. за 

вип. В. А. Хобін. — Одеса : ОНАХТ, 2016. — Електрон. текст. дан.: 96 с. 



2. На шляху до Індустрії 4.0: інформаційні технології, моделювання, 

штучний інтелект, автоматизація [Електронний ресурс] : монографія 

/ В. Б. Артеменко та ін. ; за заг. ред. С. В. Котлика. — Одеса : Астропринт, 

2021. — Електрон. текст. дані: 544 с. : рис. 

3. Автоматизація виробничих процесів [Текст] : підручник / І. В. Ельперін 

та ін.. ; Нац. ун-т харч. технологій. — Київ : Ліра-К, 2017. — 378 с. — Бібліогр.: 

с. 376-377.  

4. Автоматизація виробничих процесів [Текст] : підручник / О. І. Черевко 

та ін. ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. — Харків : ХДУХТ, 2014. — 

186 с.  

5. Гончаренко, Б.М. Автоматизація виробничих процесів харчових 

технологій [Текст] : підручник / Б. М. Гончаренко, А. П. Ладанюк ; Нац. ун-т 

харч. технологій. — Київ : НУХТ, 2014. — 530 с. : табл., рис. — Бібліогр.: с. 

524-526.  

6. Дудюк Д.Л. Гнучке автоматизоване виробництво і роботизовані 

комплекси [Текст] : навч. посіб. / Д.Л. Дудюк, С.С. Мазепа, М.М. Мисик. — 

Львів : Магнолія-2006, 2016. - 278 с. 

7. Слободніченко Б. І. Основи автоматизації виробничих процесів 

[Текст] : навч. посіб. / Б. І. Слободніченко ; Одес. держ. акад. холоду. — Одеса : 

ОДАХ, 2010. — 85 с. : іл.  

8. Егоров, В.Б. Генезис систем автоматического управления 

технологическими процессами [Текст] : монография / В. Б. Егоров ; Одес. нац. 

акад. пищевых технологий. — Херсон : ОЛДИ-ПЛЮС, 2018. — 244 с. : табл., 

рис. — Библиогр.: с. 226-243. 

9. Світий І.М. Конспект лекцій з курсу "Автоматизація технологічних 

процесів та виробництв" [Електронний ресурс] : для студентів 6.050202 Ч. 1 

/ І. М. Світий ; відп. за вип. В. А. Хобін. — Одеса : ОНАХТ, 2012. — 1 

електрон. опт. диск (CD-ROM): 52 с. тексту. 

10. Скаковський Ю.М. Методичні вказівки до виконання індивідуальної 

самостійної роботи за дисципліною "Автоматизація технологічних процесів та 

виробництв" [Електронний ресурс] : для студентів спец. 151 

/ Ю. М. Скаковський ; відп. за вип. В. А. Хобин ; — Одеса : ОНАХТ, 2019. — 

Електрон. текст. дані: 33 с. 

11. Муратов В.Г. Методичні вказiвки до виконання курсового проекту з 

курсу "Метрологія, технологічні вимірювання та прилади" [Електронний 

ресурс] : для студентів 6.050202 / В. Г. Муратов ; відп. за вип. Е. Й. 

Жуковський.  — Одеса : ОНАХТ, 2011. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): 25 

с. тексту. 


