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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Назва дисципліни: Контроль та керування хіміко-технологічними процесами 
2. Рівень: перший (бакалаврський). 
3. Рік навчання: четвертий. 
4. Семестр: сьомий. 
5. Кількість кредитів ECTS: 3. 
6. Кількість годин за видами навчальної діяльності: 

                        лекції – 16 години; 
                        лабораторні заняття – 32 години; 
                        самостійна робота студента – 60 годин; 
                        індивідуальне завдання – РГЗ. 

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

8. Викладачі що ведуть лабораторні заняття: Лобойко В. О. доцент кафедри 
Автоматизації технологічних систем та екологічного моніторингу, к.т.н., доцент.; 
Ворожбіян Р. М., асистент кафедри Автоматизації технологічних систем та 
екологічного моніторингу, к.т.н.. 

9. Мета дисципліни: Сформувати у студентів поняття й надати знання про технічні 
засоби, методи автоматизації неперервних та періодичних процесів в хімічній, 
переробній та інших галузях промисловості, загальні принципи побудови 
функціональних схем автоматизації, розрахунки засобів автоматизації, розробку 
окремих контурів автоматичного контролю і регулювання на базі різних технічних 
засобів. 

10. Вихідні вимоги: Студенти повинні володіти основами знань з технології та 
автоматизації, отриманими раніше в інших навчальних закладах, знати технології, 
обладнання переробних та хімічних виробництв, бути ознайомленими з термінологією 
хімії, фізики та автоматизації, вміти логічно мислити і робити висновки. 

11. Зміст дисципліни: Метрологічні характеристики, методи вимірювання температури, 
тиску, витрати, рівня, складу і якості речовин. Функціональні схеми автоматизації. 

12. Рекомендована література: 
− Проміслові засоби автоматизації. Ч.1. Вімірювальні пристрої / За заг.ред. 
А.К.Бабіченка / Навч. посібник. – Харків: НТУ «ХПІ», 2002. – 615. 

− Проміслові засоби автоматизації. Ч.2. Регулювальні і виконавчі пристрої / За 
заг.ред. А.К.  Бабіченка / Навч. посібник. – Харків: НТУ «ХПІ», 2003. – 658 . 

− Наладка засобів вимірювань і систем технологічного контролю. Довідкова допомога 
/ Під ред. Клюєва  А.С. – 2-е видавництво перераб. і док. М.: Енергоатоміздат, 1990. 
– 400 с. 

− Проєктування систем автоматизації технологічних процесів: Навч. Посібник / В.І. 
Тошинський, М.О. Подустов та ін. – Харків: НТУ «ХПІ», 2006. – 412 с. 

− Фарзане Н.Г., Илясов Л.В., Азим-заде А.Ю. Технологические измерения и приборы: 
Учеб. для студ. вузов по спец. «Автоматизация технологических процессов и 
производств». – М.: Высш. шк., 1989. – 456 с.: ил. 

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

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

15. Мова викладання: українська. 


