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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

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

                        лекції – 48 годин; 
                        практичні заняття – 16 годин; 
  лабораторні заняття – 16 годин; 
                        самостійна робота студента – 100 годин; 
                         індивідуальні завдання – РГР 

7. Лектор: Бабіченко А.К., професор кафедри Автоматизації технологічних систем 
та екологічного моніторингу, к.т.н., доцент 

8. Викладачі що ведуть лабораторні заняття: Бабіченко А.К., професор кафедри 
Автоматизації технологічних систем та екологічного моніторингу, к.т.н., доцент; 
Пугановський О.В., старший викладач кафедри Автоматизації технологічних 
систем та екологічного моніторингу  

9. Мета дисципліни: Сформувати у студентів поняття й надати знання з основ 
побудови, технічних характеристик функціональних можливостей та 
застосування технічних засобів, зокрема мікроконтролерів і виконавчих пристроїв 
при реалізації систем автоматичного регулювання різного призначення 

10. Вихідні вимоги: Студенти повинні володіти знаннями з основ основ технологічних 
вимірювань та теорії автоматичного регулювання, електроніки та 
мікропроцесорної техніки, отриманими на попередніх курсах навчального закладу, 
вміти логічно мислити, робити висновки 

11. Зміст дисципліни: Курс складається з розділів і тем: Системотехнічні принципи 
побудови технічних засобів автоматизації (ТЗА); Державна система приладів і 
засобів автоматизації промислового призначення, її основні гілки та структура 
гілок; Основні комплексу нормування ТЗА; Пневматичні та електричні засоби 
автоматизації; Принципи побудови автоматичних систем регулювання на базі 
агрегатних комплексів ТЗА; Мікропроцесорні засоби автоматизації, засоби зв’язку 
технологічного об’єкту управління з мікропроцесорною системою; Номенклатура 
мікроконтролерів; Технічна структура і склад мікроконтролера, мови його 
програмування, приклади виконання схем конфігурування систем регулювання 
різного призначення; Виконавчі пристрої, їх склад та функціональні можливості; 
Алгоритм розрахунку регулюючих органів для потоків рідини, пари і газу 

12. Рекомендована література: 
− Промислові засоби автоматизації. Ч.2. За заг. ред. А.К. Бабіченка / Навч. 

посібник. – Харків: НТУ «ХПІ», 2003. – 472 . 
− Бабіченко А.К. та ін. Практикум з вимірювань та технічних засобів 

автоматизації / Навч. метод. посібн. – Харків: НТУ «ХПІ», 2009. – 114 с. 
− Мікропроцесорні засоби автоматизації в автоматизованих системах керування 

технологічними процесами. За ред. А.К. Бабіченка / Підручник. – Харків: ТОВ 
"Водний спектр Джі-Ен-Пі", 2016. – 440 с. 

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

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

15. Мова викладання: українська 
 


