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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Назва дисципліни: Основи автоматизації гірничого виробництва 
2. Рівень: перший (бакалаврський) 
3. Рік навчання: четвертий  
4. Семестр: восьмий 
5. Кількість кредитів ECTS: 2. 
6. Кількість годин за видами навчальної діяльності: 

лекції – 16 години; 
лабораторні – 11 годин; 
самостійна робота студента – 33 годин; 
індивідуальне завдання – РЗ. 

7. Лектор: Герман Е.Є., доцент кафедри Автоматизації технологічних систем та 
екологічного моніторингу, к.т.н.. 

8. Викладачі, що ведуть лабораторні заняття: 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. 

9. Мета дисципліни: Мета викладання дисципліни полягає у формуванні знань з основ теорії 
та практики автоматизації; ознайомленню зі схемами побудови та роботи 
автоматизованих засобів контролю, сигналізації, захисту та управління; вивченні 
основних принципів побудови автоматизованих систем на гірничо-видобувних 
підприємствах 

10. Вихідні вимоги: Студенти повинні знати: основи теорії лінійних систем автоматичного 
регулювання, методи вимірювання основних технологічних параметрів, базові принципи 
розробки схем автоматизації. Студенти повинні вміти: аналізувати технологічні 
системи та процеси як об’єкти управління; визначати умови застосування та 
експлуатації вимірювальних приладів; розробляти функціональні схеми автоматизації та 
обгрунтовувати використання застосованого устаткування. 

11. Зміст дисципліни: Дисципліна складається з розділів: Основні поняття автоматики. 
Класифікація систем і принципи автоматичного регулювання. Опис та властивості 
типових ланок систем. Об’єкти автоматичного регулювання. Автоматичні регулятори і 
перехідні процеси. Розрахунок параметрів регулятора. Системи автоматичного 
контролю. Загальнопромислові технічні засоби автоматизації. Принципи розробки схем 
автоматизації технологічних процесів. 

12. Рекомендована література: 
− Ю.Л. Папушин. Основи автоматизації гірничого виробництва: курс лекцій / Папушин 

Ю.Л., Білецький В.С. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2007. – 168 с. 
− К.П. Власов. Теория автоматического управления. Учебное пособие. Х.: Изд-во 

Гуманитарный центр, 2007, 526с. 
− 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 с. 
− Проєктування систем автоматизації технологічних процесів: Навч. Посібник / В.І.  

Тошинський, М.О.  Подустов та ін. – Харків: НТУ «ХПІ», 2006. – 412 с. 
13. Види навчальної діяльності: лекції, лабораторні заняття, консультації. 
14. Види контролю знань: модульні контрольні роботи (тести, індивідуальні завдання) і усний 

залік. 
15. Мова викладання: англійська. 

 


