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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Назва дисципліни: Комп’ютерно-інтегровані технології 
2. Рівень: перший (бакалаврський) 
3. Рік навчання: третій 
4. Семестр: п’ятий та шостий 
5. Кількість кредитів ECTS: 5 та 6 відповідно 
6. Кількість годин за видами навчальної діяльності: 

                        лекції – 48 та 32 години відповідно; 
                        практичні заняття – 48 та 48 годин відповідно; 
                        самостійна робота студента – 114 та 130 годин відповідно; 
                        індивідуальне завдання – РГ (Розрахунково-графічна робота) в      
                                                                           кожному семестрі 

7. Лектор: 5 семестр – Дзевочко О.М., доцент кафедри Автоматизації технологічних 
систем та екологічного моніторингу, к.т.н., доцент;  
6 семестр – Герман Е.Є., доцент кафедри Автоматизації технологічних систем та 
екологічного моніторингу, к.т.н.. 

8. Викладачі що ведуть лабораторні заняття: Дзевочко О.М., доцент кафедри 
Автоматизації технологічних систем та екологічного моніторингу, к.т.н., доцент; 
Герман Е.Є., доцент кафедри Автоматизації технологічних систем та екологічного 
моніторингу, к.т.н.; Дзевочко А.І., асистент кафедри Автоматизації технологічних 
систем та екологічного моніторингу. 
Керівництво РГ: 5 семестр – Дзевочко О.М., доцент кафедри Автоматизації 
технологічних систем та екологічного моніторингу, к.т.н., доцент; 6 семестр – 
Герман Е.Є., доцент кафедри Автоматизації технологічних систем та екологічного 
моніторингу, к.т.н.. 

9. Мета курсу: Полягають в тому, щоб навчити студента користуватися сучасними 
засобами комп’ютерно-інтегрованих технологій при автоматизації проектних робіт 
на основі сучасних інформаційних технологій, вивченню теоретичних та практичних 
основ моделювання та проектування. Ознайомити студентів з математичним 
пакетом прикладних програм MATLAB. Дати базову інформацію по основах роботи в 
MATLAB і основних пакетах. Навчити студентів принципам візуального 
програмування і його практичного використання. 

10. Вихідні вимоги: Студенти повинні володіти основами знань з комп'ютерних 
технологій, програмування, автоматизації технологічних процесів отриманими 
раніше на попередніх курсах або в інших навчальних закладах; бути ознайомленими з 
основами роботи в WINDOWS та комп’ютерною термінологією.  

11. Зміст курсу: Курс складається з розділів: Предмет, завдання, концептуальний зміст і 
сфери застосування комп’ютерно-інтегрованих технологій. Мета виникнення КІТ в 
проектних, конструкторських та технологічних організаціях. Основні способи 
реалізації проектування з використанням КІТ. Загальні відомості. Призначення 
системи. Вивчення структури пакету AutoCAD. Загальні відомості. Призначення 
системи. Вивчення структури пакету КОМПАС. Вступ у використання 
математичних пакетів для вирішення технічних завдань; Ознайомлення з системою 
MATLAB; Основні функції системи; Робота в командному режимі і скриптових 
файлах; Графіка в MATLAB; Пакет Control System Toolbox; Мова візуального 
програмування Simulink. 

12. Рекомендована література: 
− Ли К. Основы САПР (CAD/CAM/CAE) –С.П.: Питер, 1996. – 559с. 
− Сторчак Н.А., Гегучадзе В.И., Синьков А.В. Моделирование трехмерных 

объектов в среде КОМПАС-3D : Учебное пособие / ВолгГТУ. – Волгоград, 
2006. – 216 с. 



− Соколова Т.Ю. AutoCAD 2004. Англоязычная и русская версии.- М: ДМК Пресс, 
2004. - 600 с.  

− И.Е. Ануфриев, А.Б. Смирнов, Е.Н. Смирнова. Matlab 7. Наиболее полное 
руководство. – СПб : БХВ-Петербург, 2005. - 1104 с.: ил. 

− В.П. Дьяконов. MATLAB 7.*/R2006/R2007: Самоучитель. – М.: ДМК Пресс, 
2008. – 768 с.: ил. 

− Р. Дорф, Р. Бишоп. Современные системы управления. Пер. с англ. Б.И. 
Копылова. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2002. 832 с.: ил. 

− В. П. Дьяконов. Simulink 5/6/7: Самоучитель. – М.: ДМК_Пресс, 2008. – 784 с.: 
ил. 

− http://matlab.exponenta.ru/ 
13. Види навчальної діяльності: лекції, лабораторні заняття, консультації з 

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

усний іспит. 
15. Мова викладання: українська 

 


