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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Назва дисципліни: Автоматизовані системи управління технологічними 
процесами у хімічних виробництвах 

2. Рівень: другий (магістерський) 
3. Рік навчання: п'ятий 
4. Семестр: дев'ятий 
5. Кількість кредитів ECTS: 3 
6. Кількість годин за видами навчальної діяльності: 

                        лекції – 16 годин.; 
                        лабораторні заняття – 32 години.; 
                        самостійна робота студента – 44години.; 
                        індивідуальне завдання – РГ (розрахунково-графічна робота)) 

7. Лектор: Дзевочко О.М.., доцент кафедри Автоматизації технологічних систем та 
екологічного моніторингу, к.т.н., доцент 

8. Викладачі що ведуть лабораторні заняття: Дзевочко О.М.., доцент кафедри 
Автоматизації технологічних систем та екологічного моніторингу, к.т.н., доцент; 
Деменкова С.Д., асистент кафедри Автоматизації технологічних систем та 
екологічного моніторингу. 
Керівництво РГ: Дзевочко О.М.., доцент кафедри Автоматизації технологічних 
систем та екологічного моніторингу, к.т.н., доцент 

9. Мета дисципліни: Навчити студентів основним принципам побудови 
функціональних схем автоматизації та АСУТП, вибір каналів регулювання 
технологічних параметрів і розробку окремих контурів автоматичного контролю і 
регулювання на базі різноманітних технічних засобів. 

10. Вихідні вимоги: Студенти повинні володіти знаннями з дисциплін: Основи 
проектування систем автоматизації, Технологічні вимірювання і прилади, Технічні 
засоби автоматизації, Теорія автоматичного керування 

11. Зміст дисципліни: Дисципліна складається з наступних розділів: Основні поняття 
управління процесами, принципи побудови АСУТП, схеми автоматизації та їх 
розробка, методи побудови систем автоматичного регулювання. 

12. Рекомендована література: 
− Тошинський В.І. та інш. Проектування систем автоматизації технологічних 

процесів. – Харків: НТУ "ХПІ", 2006. – 412 с. 
− Трегуб В.Г. Проектування систем автоматизації. – Київ: Ліра-К, 2014. – 344 с. 
− Мікропроцесорні засоби в автоматизованих системах керування технологічними 

процесами / [Бабіченко А.К., Красніков І.Л., Бабіченко Ю.А., Вельма В.І., 
Лисаченко І.Г., Подустов М.О., Дзевочко О.М.]; за ред. А.К. Бабіченка. – Х.: Вид-
во ТОВ «Водний Спекрт Джі-Ем-Пі», 2016 р. – 440 с. 

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

14. Види контролю знань: модульні контрольні роботи (тести, розрахункові завдання) 
і усний залік. 

15. Мова викладання: українська 
 


