
Факультет:  Інтегрованих технологій та хімічної техніки 
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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1 Назва дисципліни: Автоматизоване управління технологічними процесами галузі 
2 Рівень: другий (магістерський) 
3 Рік навчання: п’ятий    
4 Семестр:  десятий  
5 Кількість кредитів ECTS: 4. 
6 Кількість годин за видами навчальної діяльності:  

 лекції – 32 години; 
 лабораторні роботи – 32 години; 
 самостійна робота – 56 годин. 

7. Лектор: Бобух А. О. професор кафедри Автоматизації технологічних систем та 
екологічного  моніторингу, к.т.н., доцент 

8. Викладачі, що ведуть лабораторні роботи Бобух А. О. професор кафедри Автоматизації 
технологічних систем та екологічного  моніторингу, к.т.н., доцент; Дзевочко А. І. 
асистент кафедри Автоматизації технологічних систем та екологічного моніторингу 

9. Мета дисципліни: Сформувати у студентів поняття і дати знання по забезпеченню 
єдиного комплексного підходу, системності і послідовності при одержанні потрібного і 
достатнього обсягу знань і вмінь з автоматизованого управління технологічними 
процесами галузі. 

10. Вихідні вимоги: Студенти повинні володіти потрібним обсягом знань  з фізико-хімічних 
та технологічних  основ складних технологій виробництв  та використовувати сучасні 
технічні засоби при проектуванні та впровадженні автоматизованого управління 
технологічними процесами галузі, 

11. Зміст дисципліни: Дисципліна складається з розділів: Виробництво кальцинованої соди 
як об’єкт автоматизованого управління технологічними процесами галузі. 
Автоматизоване управління технологічними процесами дистиляції. Автоматизоване 
управління технологічними процесами абсорбції. Автоматизоване управління 
технологічними процесами карбонізації. Автоматизоване управління технологічними 
процесами фільтрування. Автоматизоване управління технологічними процесами 
очищення розчину хлориду натрію. Автоматизоване управління технологічними 
процесами відділення кальцинації. Автоматизоване управління технологічними 
процесами відділень обпалювання карбонату кальцію та гашення вапняку. 

12. Рекомендована література:  
− Бобух А. А., Дзевочко А. М., Подустов. М. А. Автоматизированное управление 

технологическими процессами  отрасли на примере производства кальциниро-
 ванной соды по аммиачному способу.:  Текст лекций. – Х.: НТУ ХПИ».  – 2015. – 
88  с.  

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

14. Види контролю знань: модульні контрольні роботи (тести,  розрахунково-графічне 
завдання) і усний екзамен. 

15. Мова викладання: українська.  
 


