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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Назва дисципліни: Монтаж, ремонт і наладка приладів і засобів автоматизації 
2. Рівень: перший (бакалаврський) 
3. Рік навчання четвертий 
4. Семестр: восьмий 
5. Кількість кредитів ЕСТS: 3,5 
6. Кількість годин за видами навчальної  діяльності: 
                                лекції – 20 годин; 
                                лабораторні заняття – 30 годин; 
                                самостійна робота студента – 55 годин; 
7. Лектор: Букатенко О.І., доцент кафедри Автоматизації технологічних систем та 

екологічного моніторингу, к.т.н., доцент. 
8. Викладачі, що ведуть лабораторні заняття: Букатенко О.І., доцент кафедри 

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

9. Мета дисципліни: Сформувати у студентів поняття і дати знання про загальні 
принципи проведення монтажних і налагоджувальних робіт, монтаж пристроїв для 
вимірювання і регулювання різних технологічних параметрів, методиках виявлення і 
ліквідації несправності різних технічних засобів. Дані знання будуть використані при 
виконанні розділів випускних робіт.. 

10. Вихідні вимоги: Студенти повинні володіти знаннями з дисциплін: технологічні 
вимірювання і прилади, технічні засоби автоматизації, метрологія і основи 
вимірювань, теорія автоматичного управління.. 

11. Зміст дисципліни: Дисципліна складається з наступних розділів: організаційна і 
матеріально-технічна підготовка монтажних робіт, монтаж засобів для 
отримання сигналів інформації місцевих засобів управління, монтаж трубник 
проводок, монтаж електричних проводок, ремонт і наладка засобів автоматизації.. 

12. Рекомендована література:  
- Основи вимірювання та автоматизації технологічних процесів: Підручник: / 

А.К. Бабіченгко та інш.; За заг. ред А.К. Бабіченко – Х.: Вид-во ТОВ «С.А.М.», 
2009. – 616с.. 

- Монтаж средств измерений и автоматизации. Справочник / Под ред. 
Клюева А.С.  3-е изд. перераб. и доп. М. : Энергоатомиздат, 1988. – 488с. 

- Тошинський В.І., Букатенко О.І. та інш. Методичні вказівки до лабораторних 
робіт з курсу «Монтаж, ремонт і наладка приладів і засобів автоматизації». – 
Х.: НТУ «ХПІ», 2005. – 72с. 

13. Види навчальної діяльності: лекції, лабораторні заняття, консультації.  
14. Види контролю знань: модульні контрольні роботи,  усний іспит. 
15. Мова викладання: українська. 

  
  

 


