
Факультет:  Інтегрованих технологій та хімічної техніки 
Кафедра: Автоматизації технологічних систем та екологічного моніторингу 
Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані  технології 
Спеціалізація: 151-01 Автоматизоване управління технологічними процесами 
                           151-02 Комп’ютерно-інтегровані виробництва та прикладне програмування 
Освітньо-кваліфікаційний рівень: другий (магістерський) 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1 Назва дисципліни: Автоматизовані системи управління технологічними процесами 
2 Рівень: другий (магістерський)  
3 Рік навчання: п’ятий 
4 Семестр:  дев’ятий. 
5 Кількість кредитів ECTS:  7  
6 Кількість годин за видами навчальної діяльності:   

 лекції – 32 години; 
 лабораторні роботи – 48 годин; 
 практичні заняття – 16 годин; 
 самостійна робота – 114 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; Лисаченко І.Г. 
доцент кафедри Автоматизації технологічних систем та екологічного моніторингу, 
к.т.н., доцент; та практичні роботи: Бобух А. О. професор кафедри Автоматизації 
технологічних систем та екологічного моніторингу, к.т.н., доцент  

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 автоматизованих систем управління 
технологічними процесами. 

10. Вихідні вимоги: Студенти повинні володіти основами знань по розробці складних схем 
автоматизованих систем управління технологічними процесами на базі сучасних 
технічних засобів; по  розрахункам засобів автоматизації та проектування цих систем. 

11. Зміст дисципліни: Дисципліна складається з розділів: Основні поняття про 
автоматизовані системи управління технологічними процесами (АСУ ТП). Склад АСУ 
ТП. Теоретичні основи створення і реалізації АСУ ТП. Класифікація автоматизованих 
систем. Процес створення оригінальної  АСУ ТП. Розробка математичних моделей для 
АСУ ТП дискретної  дії.  

12. Рекомендована література:  
− Бобух А.О., Автоматизовані системи керування технологічними процесами: 

Навч. посіб.  – Х.: ХНАМГ. – 2007. – 183 с.   
− Бобух А. А., Ковалев Д. А. Компьютерно – интегрированная система 

автоматизации технологических объектов управления централизованным 
теплоснабжением: монография; под общ. ред. А. А Бобуха. Х.: ХНУГХ им. 
Бекетова А. Н. – 2013. –226 с.  

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

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

15. Мова викладання: українська.  
 
 

 


