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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Назва дисципліни: Автоматизація виробничих процесів 
2. Рівень: другий (магістерський) 
3. Рік навчання п’ятий 
4. Семестр: дев’ятий 
5. Кількість кредитів ЕСТS: 4 
6. Кількість годин за видами навчальної  діяльності: 
                                лекції – 32 години; 
                                лабораторні заняття – 32 години; 
                                самостійна робота студента – 56 годин; 
                                індивідуальне завдання – РЗ 
7. Лектор: Подустов М.О., завідувач кафедри Автоматизації технологічних систем та 

екологічного моніторингу, д.т.н, професор 
8. Викладачі, що ведуть лабораторні заняття: Подустов М.О., завідувач кафедри 

Автоматизації технологічних систем та екологічного моніторингу, д.т.н., професор; 
Букатенко О.І., доцент кафедри  Автоматизації технологічних систем та 
екологічного моніторингу, к.т.н., доцент.  

9. Мета дисципліни: Сформувати у студентів основні поняття і дати знання по 
основним методам вимірювання технологічних параметрів сучасних виробничих 
процесів;принципам побудови функціональних схем автоматичного контролю та 
регулювання технологічними процесами та виробництвами 

10. Вихідні вимоги: Студенти повинні володіти знаннями з дисциплін: вища 
математика, загальна фізика, вміти логічно мислити, робити виводи. 

11. Зміст дисципліни: Дисципліна складається з наступних розділів: прилади 
вимірювальних параметрів: температури, витрати, рівня, якості та складу 
повітряного та водного середовищ; функціональні схеми автоматизації 

12. Рекомендована література:  
- Основи вимірювання та автоматизації технологічних процесів: Підручник: / 

А.К. Бабіченко та інш.; За заг. ред А.К. Бабіченко – Х.: Вид-во ТОВ «С.А.М.», 
2009. – 616с.. 

- Методичні вказівки до виконання РГЗ та дипломного проектування розділу 
«Розробка функціональної схеми автоматизації» для студентів хіміко-
технологічних та екологічних спеціальностей / Скл. О.І. Букатенко, 
В.І. Тошинський – Х.: НТУ «ХПІ», 2004. – 35 с. 

- Тошинский В.И. и др. Методические указания к лабораторным работам по 
курсу «Технологические измерения и приборы» – Х.: ХГПУ, 1998. – 127с. 

13. Види навчальної діяльності: лекції, лабораторні заняття, консультації з 
індивідуального завдання.  

14. Види контролю знань: модульні контрольні роботи (тести, розрахункове завдання),  
усний іспит. 

15. Мова викладання: українська. 
  

  
 


