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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ* 

Ступінь вищої освіти бакалавр 
Освітнѐ програма Робототехніка та штучний інтелект 
Спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» 
Рік навчаннѐ, семестр 3-й рік, 6-й семестр 
Кількість кредитів 3,5 
Лекції: 22 год. – денна форма, 2 год. – заочна форма 
Лабораторні занѐттѐ: 10 год. – денна форма, 6 год. – заочна форма 
Практичні роботи: 10 год. – денна форма, 2 год. – заочна форма 
Самостійна робота: 63 год. – денна форма, 95 год. – заочна форма  
Курсова робота: ні 
Форма навчаннѐ денна/заочна 
Форма підсумкового 
контроля 

залік 

Мова викладання українська 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА* 

Лектор 

 

Наумчук Олександр Миколайович, доцент, к.т.н.,  
доцент кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ятерно-
інтегрованих технологій 
Вікіситет  
http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Наумчук_Олександр_Миколайович 
ORCID 
0000-0003-2483-4141 
Як комуні кувати 
o.m.naumchuk@nuwm.edu.ua 
Актуальні оголошення на сторінці дисципліни в системі MOODLE 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=319 

  
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНЮ КОМПОНЕНТУ 

Анотаціѐ навчальної 
дисципліни, 
в т.ч. мета та цілі 

Метою освітньої компоненти «Проектуваннѐ систем автоматизації» ю 

здобуттѐ студентами знань з проектуваннѐ сучасних систем автоматизації 

технологічних процесів у ѐких використовуятьсѐ роботи та роботизовані 

комплекси. Навчити студентів комплексно сприймати процес проектуваннѐ 

автоматизованих систем, використовувати комп’ятерні технології та 

математичні моделі, ѐк длѐ проектуваннѐ систем автоматизації так і длѐ 

модернізації та експлуатації сучасних технологічних процесів та об’юктів. 

Посиланнѐ на 
розміщеннѐ  
навчальної 
дисципліни  на 
навчальній платформі 
Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=319  

Компетентності К01. Здатність застосовувати знаннѐ у практичних ситуаціѐх. 
К04. Навички використаннѐ інформаційних і комунікаційних технологій. 
К05. Здатність до пошуку, опрацяваннѐ та аналізу інформації з різних 
джерел. 
К18. Здатність проектуваннѐ систем автоматизації з врахуваннѐм вимог 
відповідних нормативно-правових документів та міжнародних стандартів.  

Програмні результати 
навчаннѐ 

ПР03. Вміти застосовувати сучасні інформаційні технології та мати навички 
розроблѐти алгоритми та комп’ятерні програми з використаннѐм мов 
високого рівнѐ та технологій об’юктно-оріюнтованого програмуваннѐ 
створяячи бази даних та використовувати інтернет-ресурси. 

http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Наумчук_Олександр_Миколайович
mailto:o.a.lahodniuk@nuwm.edu.ua
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=319
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ПР12. Вміти використовувати різноманітне спеціалізоване програмне 
забезпеченнѐ длѐ розв’ѐзуваннѐ типових інженерних задач у галузі 
автоматизації, зокрема, математичного моделяваннѐ, автоматизованого 
проектуваннѐ, керуваннѐ базами даних, методів комп’ятерної графіки.  
ПР19. Уміти самостійно проектувати структуру мехатронних систем 
обгрунтовувати вибір елементів мехатронної системи, розроблѐти та 
налагоджувати програмне забезпеченнѐ керуваннѐ маніпулѐтором, 
аналізувати та обирати робототехнічні засоби длѐ автоматизації 
технологічних процесів. 

Перелік соціальних, 
«м’ѐких» навичок (soft 
skills) 

Освітнѐ компонента спрѐмована на розвиток таких «м’ѐких» навичок: 
аналітичні навички, взаюмодіѐ з лядьми, гнучкість розуму, комплексне 
рішеннѐ проблем, саморозвиток, здатність до навчаннѐ, пошук виходу зі 
складних ситуацій, оціняваннѐ ризиків та прийманнѐ рішень, працелябність, 
креативність, навики письмового та усного спілкуваннѐ, комунікаційні ѐкості. 

Структура та зміст 
освітнього компонента 

Модулів – 2. 
Змістовних модулів – 2. 
Загальна кількість годин – 105. 
Денна форма: 
Лекції – 22 год.  
Лабораторні занѐттѐ – 10 год.  
Практичні занѐттѐ – 10 год.  
Самостійна робота – 63 год. 
Заочна форма: 
Лекції – 2 год. 
Лабораторні занѐттѐ – 6 год. 
Практичні занѐттѐ – 2 год. 
Самостійна робота – 95 год. 

Методи оціняваннѐ та 
структура оцінки 

Сума балів - 100:  
60 – поточна робота;  
40 – модульний контроль;  
Розподіл балів:  
а) Відвідуваннѐ лекцій: 10 балів – 0,9 бала за  лекція  
б) Модульні контрольні роботи: 40 балів - 1-й модульний контроль 20 балів, 
6 тиждень, 2-й модульний контроль 20 балів, 10 тиждень;  
в) Лабораторні роботи: 25 балів, 3 бали за лабораторну роботу: 1 бал – 
підготовка до лабораторної роботи; 1 бал – захист лабораторної роботи 
(тестуваннѐ). Всі лабораторні роботи оціняятьсѐ у 5 балів; 
г) Практичні роботи: 25 балів, 3 бали за виконану практичну роботу: 1 бал – 
підготовка до практичної роботи; 1 бал – виконаннѐ завданнѐ під час 
практичної роботи. Всі практичні роботи оціняятьсѐ у 5 балів. 
Заохочувальні бали (участь у конференціѐх, олімпіадах тощо): до 10 балів.  
Результати поточного контроля у семестрі оціняятьсѐ за шкалоя *0...100] 
балів.  
Нормативні документи:  
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauktsentr-nezalezhnoho-
otsiniuvannia-znan/dokumenti 

Поюднаннѐ навчаннѐ та 
досліджень 

Кожен здобувач вищої освіти може залучатисѐ до написаннѐ та реалізації 
наукових робіт, статей, тез, патентів, проектів та інших робіт всеукраїнських 
та міжнародних досліджень. Наприклад, щорічна участь в всеукраїнських та 
міжнародних конкурсах студентських наукових робіт, участь в щорічній 
міжнародній науково-практичній конференції «Моделяваннѐ, керуваннѐ та 
інформаційні технології», участь в студентських олімпіадах на базі кафедри 
Автоматизації, електротехнічних та комп’ятерно-інтегрованих технологій, 
Навчально-наукового інституту Автоматики, кібернетики та обчислявальної 
техніки, Національного університету водного господарства та 

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauktsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauktsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
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природокористуваннѐ та інших закладів освіти та фірм партнерів.  
Інформаційні ресурси Базова література 

1. Пушкар, М.С. Проектуваннѐ систем автоматизації: навч. посібник / 
М.С. Пушкар, С.М. Проценко – Д.: Національний гірничий університет, 2013. 
– 268 с. 
2. Наумчук О.М. Основи систем автоматизованого проектуваннѐ: 
інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпеченнѐ. – Рівне: 
НУВГП, 2008. – 136 с. 
3. Рокочинський А.М., Наумчук О.М., Величко С.В., Коптяк Р.М. Основи 
САПР: Навч. посібник. Рівне: НУВГП, 2010. – 178 с. 
4. Мартиненко І.І., Лисенко В.П., Тищенко Л.П., Болбот І.М., Олійник П.В. 
Проектуваннѐ систем електрифікації та автоматизації АПК: Підручник. – К., 
2008. – 330 с. 
5. Автоматизаціѐ технологічних процесів і системи автоматичного 
керуваннѐ: Навчальний посібник / Барало О.В., Самойленко П.Г., Гранат С.Є., 
Ковальов В.О. – К.: Аграрна освіта, 2010. – 557 с. 
6. Правила улаштуваннѐ електроустановок. - Виданнѐ офіційне. 
Міненерговугіллѐ України. - X. : Видавництво «Форт», 2017. - 760 с.  
7. Кляев А.С., Глазов Б.В., Дубровский А.Х.  Проектирование  систем  
автоматизации технологических  процессов. Справочное  пособие.- М.: 
Энергоиздат, 1990. - 464 с. 

Допоміжна література 
8. Грушвицкий Р.И., Мурсаев А.Х., Угрямов Е.П.. Проектирование систем на 
микросхемах программируемой логики: Учебник. - Санкт-Петербург: БХВ-
Петербург, 2002. - 608 с. 
9. Ларичева Л.П. Контроль та автоматичне регуляваннѐ хіміко-технологічних 
процесів: навч. посібник/Л.П. Ларичева, М.Д. Волошин, О.П. Луценко – 
Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2015. – 320 с. 
10. Вороненко В.П., Егоров В.А., Косов М.Г. и др.; Под ред. Ю.М. 
Соломенцева. Проектирование автоматизированных участков и цехов: 
Учебник - 2-е изд., исправл. - Москва: Высш.шк., 2000. - 272с.  
11. Коняхова Е.А. Проектирование систем электроснабжениѐ 
промышленных предприѐтий (теориѐ и примеры): учебное пособие / Е.А. 
Коняхова. – М.: РУСАЙНС, 2016. – 160 с.    
12. Сидорчук Б.П., Наумчук О.М. Ідентифікаціѐ та моделяваннѐ. Частина І. 
Ідентифікаціѐ та моделяваннѐ об’юктів автоматизації за пасивними 
експериментами: навч. посіб. / Б.П.Сидорчук, О.М.Наумчук. – Рівне: НУВГП, - 
2021. - 133 с. 
13. Павленко П.М. Основи математичного моделяваннѐ систем і процесів: 
навч. посіб. – К.: Книжкове вид-во НАУ, 2013. − 201 с. 

Електронний репозиторій НУВГП 
14. Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторних робіт з навчальної 
дисципліни «Проектуваннѐ схем автоматизації» (частина 1) длѐ здобувачів 
вищої освіти спеціальності 151 «Автоматизаціѐ та комп’ятерно-інтегровані 
технології» денної та заочної форм навчаннѐ /Наумчук О.М., Поляхович О.О. 
– Рівне: НУВГП, 2019. – 58 с. (04-03-238)/ URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/15241/ 
15. Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторних робіт з навчальної 
дисципліни «Проектуваннѐ систем автоматизації» длѐ здобувачів вищої 
освіти першого (бакалаврського) рівнѐ за освітньо-професійноя програмоя 
«Автоматизаціѐ та комп’ятерно-інтегровані технології» спеціальності 151 
«Автоматизаціѐ та комп’ятерно-інтегровані технології» денної та заочної 
форм навчаннѐ.*Електронне виданнѐ+ / Наумчук О.М., Сидорчук Б.П. – Рівне: 
НУВГП, 2020. – 78 с. (04-03-280). URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/18239/  
16. Методичні вказівки до виконаннѐ практичних робіт з навчальної 
дисципліни «Проектуваннѐ систем автоматизації» длѐ здобувачів вищої 

http://ep3.nuwm.edu.ua/15241/
http://ep3.nuwm.edu.ua/18239/
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освіти першого (бакалаврського) рівнѐ за освітньо-професійноя програмоя 
«Автоматизаціѐ та комп’ятерно-інтегровані технології» спеціальності 151 
«Автоматизаціѐ та комп’ятерно-інтегровані технології» денної та заочної 
форм навчаннѐ *Електронне виданнѐ+ / Наумчук О.М., Сидорчук Б.П. – Рівне: 
НУВГП, 2020. – 62 с. (04-03-281). URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/18240/ 
17. Методичні вказівки до виконаннѐ лабораторних робіт з навчальної 
дисципліни «Проектуваннѐ систем автоматизації» длѐ здобувачів вищої 
освіти першого (бакалаврського) рівнѐ за освітньо-професійноя програмоя 
«Автоматизаціѐ та комп’ятерно-інтегровані технології» спеціальності 151 
«Автоматизаціѐ та комп’ятерно-інтегровані технології» денної і заочної 
форм навчаннѐ *Електронне виданнѐ+ / Наумчук О.М., Сидорчук Б.П. – Рівне: 
НУВГП, 2021. – 59 с. (04-03-300М). URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/19952/ 
18. Методичні вказівки до виконаннѐ практичних робіт з навчальної 
дисципліни «Проектуваннѐ систем автоматизації» длѐ здобувачів вищої 
освіти першого (бакалаврського) рівнѐ за освітньо-професійноя програмоя 
«Автоматизаціѐ та комп’ятерно-інтегровані технології» спеціальності 151 
«Автоматизаціѐ та комп’ятерно-інтегровані технології» денної і заочної 
форм навчаннѐ *Електронне виданнѐ+ / Наумчук О.М., Сидорчук Б.П. – Рівне: 
НУВГП, 2021. – 40 с. (04-03-301М). URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/19953/  

Інші ресурси 
19. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / *Електронний ресурс+. – 
Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/  
20. Обласна наукова бібліотека (м. Рівне, майдан Короленка, 6) / 
*Електронний ресурс+. – Режим доступу : http://www.libr.rv.ua/  
21. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / 
*Електронний ресурс+. – Режим доступу: https://lib.nuwm.edu.ua/ 
22. AutoCAD Electrical. Уроки, статьи, советы. Режим доступу: 
http://imolodec.com/ace/. 
23. Умовні графічні позначеннѐ елементів на електротехнічних схемах: 
Методичні вказівки з електротехніки длѐ викладачів і студентів 
електротехнічних спеціальностей / уклад. В.Д. Юхимчук. – Харків: НТУ «ХПІ», 
2009. – 52 с. Режим доступу: http://web.kpi.kharkov.ua/elmash/wp-
content/uploads/sites/108/2015/03/Umovni_grafichni_A5.pdf. 

ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 
Дедлайни та 
перескладаннѐ 

Ліквідаціѐ академічної заборгованості та реалізаціѐ повторного вивченнѐ 
дисципліни здійсняятьсѐ згідно з «Порѐдком ліквідації академічних 
заборгованостей у НУВГП» http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Процедура 
перездачі модулів здійснѐятьсѐ згідно з: https://nuwm.edu.ua/strukturni-
pidrozdili/navchnauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti 
Оголошеннѐ стосовно дедлайнів здачі частин навчальної дисципліни 
публікуютьсѐ на сторінці даної дисципліни на платформі MOODLE. 

Правила академічної 
доброчесності 

Необхідна інформаціѐ стосовно академічної доброчесності, зокрема з 
питань плагіату, кодексу честі студентів, поведінки в аудиторії та інших 
наведена у відповідних документах на сторінці Якість освіти сайту НУВГП: 
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj. Не допускаятьсѐ 
списуваннѐ при виконанні поточних завдань, а також під час проведеннѐ 
поточного та підсумкового контроля знань – модулів, заліків, екзаменів. У 
випадку виѐвленнѐ факту списуваннѐ, до студентів будуть застосовані 
санкції у виглѐді зниженнѐ підсумкової оцінки або ж позбавленнѐ права 
подальшого виконаннѐ завданнѐ. Принципи доброчесності у НУВГП та 
відповідність показникам забезпеченнѐ ѐкості вищої освіти регламентовано 
НАЗЯВО та положеннѐми відділу ѐкості освіти НУВГП. Сайт НАЗЯВО: 
https://naqa.gov.ua/ Відділ ѐкості освіти НУВГП: 
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo/dokumenti 

Вимоги до відвідуваннѐ Студенту не дозволѐютьсѐ пропускати занѐттѐ без поважних причин. 
Пропущенні практичні та лабораторні занѐттѐ виконуять згідно з графіком 
відпрацявань або консультацій, ѐкі публікуятьсѐ на сторінці кафедри АЕКІТ: 
https://nuwm.edu.ua/nni-akot/kaf-aekit. Пропущений лекційний матеріал 
опрацьовуятьсѐ самостійно з використаннѐм матеріалів, що наведені на 

04-03-S_Силабус.doc
http://ep3.nuwm.edu.ua/19952/
http://ep3.nuwm.edu.ua/19953/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.libr.rv.ua/
https://lib.nuwm.edu.ua/
http://imolodec.com/ace/
http://web.kpi.kharkov.ua/elmash/wp-content/uploads/sites/108/2015/03/Umovni_grafichni_A5.pdf
http://web.kpi.kharkov.ua/elmash/wp-content/uploads/sites/108/2015/03/Umovni_grafichni_A5.pdf
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navchnauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navchnauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-dobrochesnistj
https://naqa.gov.ua/
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo/dokumenti
https://nuwm.edu.ua/nni-akot/kaf-aekit
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сторінці дисципліни в MOODLE. Студенти можуть використовувати на 
занѐттѐх мобільні телефони та ноутбуки, але виклячно длѐ навчаннѐ. 

Неформальна та 
інформальна освіта 

Здобувачі освіти маять право на перезарахуваннѐ результатів навчаннѐ у 
неформальній та інформальній освіті не більше ніж 25% загальної кількості 
кредитів освітньої програми на семестр.  
Центр неформальної освіти: https://nuwm.edu.ua/strukturni-
pidrozdili/centrneformaljnoji-osviti  

Оновленнѐ Щорічно викладач з власної ініціативи оновлѐя зміст даної навчальної 
дисципліни на основі наукових досѐгнень і сучасних практик. Здобувачі 
вищої освіти також можуть долучатись до процедури оновленнѐ навчальної 
дисципліни шлѐхом внесеннѐ пропозицій щодо новітніх досѐгнень в галузі. 
Така ініціатива може бути підставоя длѐ отриманнѐ додаткових балів. 

Навчаннѐ осіб з 
інвалідністя 

Детальна інформаціѐ за посиланнѐм відділу ѐкості освіти: 
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo 

Академічна мобільність.  
Інтернаціоналізаціѐ 

Процедура визнаннѐ результатів навчаннѐ, отриманих в інших закладах 
освіти, зокрема під час академічної мобільності, визначаятьсѐ 
документами: https://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-mobilnist. Міжнародні 
інформаційні ресурси, ѐкі можуть використовувати студенти длѐ вивченнѐ 
даної дисципліни: Google Scholar: https://scholar.google.com/; Elsevier: 
https://www.elsevier.com/; Sciencedirect https://www.sciencedirect.com/; 
ResearchGate: https://www.researchgate.net/. 

https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/centrneformaljnoji-osviti
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/centrneformaljnoji-osviti
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo
https://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-mobilnist
https://scholar.google.com/
https://www.elsevier.com/
https://www.sciencedirect.com/
https://www.researchgate.net/
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РЕКОМЕНДОВАНА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Лекцій 22 год Прак. 10 год./лабор. 10 год. Самостійна робота 63 год 

МОДУЛЬ І 
 Змістовий модуль 1. Основні аспекти проектування систем автоматизації 

Тема1. 
Основні поняття про проектування систем автоматизації 

Види навчальної роботи студента Лекціѐ, лабораторна та практична робота. 
Методи та технології навчаннѐ Методи навчаннѐ: метод програмованого навчаннѐ; метод 

проблемного навчаннѐ; метод інтерактивного 
(комунікативного) навчаннѐ. Технології навчаннѐ: освітнѐ 
та педагогічна технологіѐ, болонська система навчаннѐ. 

Засоби навчаннѐ Презентації, відеозаписи, таблиці, рисунки, схеми 
Тема 2.  

Проектно-графічне моделювання у проектуванні систем автоматизації 
Види навчальної роботи студента Лекціѐ, лабораторна робота 
Методи та технології навчаннѐ Методи навчаннѐ: метод програмованого навчаннѐ; метод 

проблемного навчаннѐ; метод інтерактивного 
(комунікативного) навчаннѐ. Технології навчаннѐ: освітнѐ 
та педагогічна технологіѐ, болонська система навчаннѐ. 

Засоби навчаннѐ Презентації, відеозаписи, таблиці, рисунки, схеми 
Тема 3.  

Особливості застосування САD, CAЕ та САМ - систем у проектуванні систем автоматизації 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Лекціѐ, лабораторна робота.  

Методи та технології навчаннѐ Методи навчаннѐ: метод програмованого навчаннѐ; метод 
проблемного навчаннѐ; метод інтерактивного 
(комунікативного) навчаннѐ. Технології навчаннѐ: освітнѐ 
та педагогічна технологіѐ, болонська система навчаннѐ. 

Засоби навчаннѐ Презентації, відеозаписи, таблиці, рисунки, схеми 
Тема 4.  

Особливості розробки схемної документації у проектах систем автоматизації  
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Лекціѐ, лабораторна робота 

Методи та технології навчаннѐ Методи навчаннѐ: метод програмованого навчаннѐ; метод 
проблемного навчаннѐ; метод інтерактивного 
(комунікативного) навчаннѐ. Технології навчаннѐ: освітнѐ 
та педагогічна технологіѐ, болонська система навчаннѐ. 

Засоби навчаннѐ Презентації, відеозаписи, таблиці, рисунки, схеми 
Тема 5.  

Основні принципи вибору технічних засобів автоматизації при проектуванні систем 
автоматизації 

Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Лекціѐ, практичні роботи.  

Методи та технології навчаннѐ Методи навчаннѐ: метод програмованого навчаннѐ; метод 
проблемного навчаннѐ; метод інтерактивного 
(комунікативного) навчаннѐ. Технології навчаннѐ: освітнѐ 
та педагогічна технологіѐ, болонська система навчаннѐ. 

Засоби навчаннѐ Презентації, відеозаписи, таблиці, рисунки, схеми 
За поточну (практичну) складову 
оцінювання 30  балів 

За модульний (теоретичний) контроль знань, модуль 1 - 
20 балів 
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МОДУЛЬ ІІ 
 Змістовий модуль 2. Деталізація проектно-технічних рішень у проектах автоматизації  

Тема 6. 
Особливості вибору мікропроцесорного обладнання та засобів отримання і представлення 

інформації при проектуванні систем автоматизації 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Лекціѐ, практична робота 

Методи та технології навчаннѐ Методи навчаннѐ: метод програмованого навчаннѐ; метод 
проблемного навчаннѐ; метод інтерактивного 
(комунікативного) навчаннѐ. Технології навчаннѐ: освітнѐ 
та педагогічна технологіѐ, болонська система навчаннѐ. 

Засоби навчаннѐ Презентації, відеозаписи, таблиці, рисунки, схеми 
Тема 7.  

Особливості проектування принципових електричних схем у проектах з автоматизації 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Лекціѐ, лабораторна робота 

Методи та технології навчаннѐ Методи навчаннѐ: метод програмованого навчаннѐ; метод 
проблемного навчаннѐ; метод інтерактивного 
(комунікативного) навчаннѐ. Технології навчаннѐ: освітнѐ 
та педагогічна технологіѐ, болонська система навчаннѐ. 

Засоби навчаннѐ Презентації, відеозаписи, таблиці, рисунки, схеми 
Тема 8.  

Проектування елементів і систем електроживлення та електропостачання у проектах з 
автоматизації 

Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Лекціѐ, практична робота 

Методи та технології навчаннѐ Методи навчаннѐ: метод програмованого навчаннѐ; метод 
проблемного навчаннѐ; метод інтерактивного 
(комунікативного) навчаннѐ. Технології навчаннѐ: освітнѐ 
та педагогічна технологіѐ, болонська система навчаннѐ. 

Засоби навчаннѐ Презентації, відеозаписи, таблиці, рисунки, схеми 
Тема 9.  

Проектування електричних та трубних проводок у системах автоматизації 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Лекціѐ. 

Методи та технології навчаннѐ Методи навчаннѐ: метод програмованого навчаннѐ; метод 
проблемного навчаннѐ; метод інтерактивного 
(комунікативного) навчаннѐ. Технології навчаннѐ: освітнѐ 
та педагогічна технологіѐ, болонська система навчаннѐ. 

Засоби навчаннѐ Презентації, відеозаписи, таблиці, рисунки, схеми 
Тема 10.  

Проектування щитів і пультів, пунктів управління, операторських та щитових приміщень 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Лекціѐ. 

Методи та технології навчаннѐ Методи навчаннѐ: метод програмованого навчаннѐ; метод 
проблемного навчаннѐ; метод інтерактивного 
(комунікативного) навчаннѐ. Технології навчаннѐ: освітнѐ 
та педагогічна технологіѐ, болонська система навчаннѐ. 

Засоби навчаннѐ Презентації, відеозаписи, таблиці, рисунки, схеми 
Тема 11.  

Проектування пневматичних систем у проектах з автоматизації 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 

Лекціѐ. 
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Методи та технології навчаннѐ Методи навчаннѐ: метод програмованого навчаннѐ; метод 
проблемного навчаннѐ; метод інтерактивного 
(комунікативного) навчаннѐ. Технології навчаннѐ: освітнѐ 
та педагогічна технологіѐ, болонська система навчаннѐ. 

Засоби навчаннѐ Презентації, відеозаписи, таблиці, рисунки, схеми 
 

За поточну (практичну) 
 складову оцінювання 30 балів 

За модульний (теоретичний) 
контроль знань, модуль 2 - 20 балів 

 
Усього за поточну (практичну) складову оцінювання, балів 60 
Усього за модульний (теоретичний) контроль знань, модуль 1, модуль  2, 
бали 

40 

Усього за дисципліну 100 
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ЛЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ/ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ 

Лекція №1. Основні поняття про проектування систем автоматизації 

Результати 
навчаннѐ 

ПР03 
ПР13 
ПР19 

 
 

Кількість 
годин: 
денна 
лекції - 2 
лаб. – 2 
прак. - 2 
заочна 
лекції – 1 
лаб. – 2 

Література:  
[1-5, 7, 14, 18, 22] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/

view.php?id=319  

Опис теми Основні понѐттѐ про процес проектуваннѐ. Оглѐд технологій проектуваннѐ. Технічне 
завданнѐ на створеннѐ АСУ ТП. Принципи і методи проектуваннѐ. Оптимізаціѐ 
проектуваннѐ. 
Лабораторна робота №1. Розробка технічних креслень в середовищі AutoCAD.  
Практична робота №1. Складання фрагменту технічного завдання на розробку проекту 
системи автоматизації. 

Лекція №2. Проектно-графічне моделювання у проектуванні систем автоматизації 
Результати 
навчаннѐ 

ПР03 
ПР13 
ПР19 

 

Кількість 
годин: 
денна 
лекції - 2 
лаб. – 2 
заочна 
лекції – 1 
лаб. – 2 

Література: [3, 7, 12, 13, 17, 22] Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/

view.php?id=319  

Опис теми Особливості моделей об’юктів проектуваннѐ. Характеристики математичних моделей 
об’юктів проектуваннѐ. Послідовність побудови математичних моделей та їх 
класифікаціѐ. Вимоги до математичних моделей. Способи розробки математичних 
моделей. Застосуваннѐ машинної графіки длѐ формуваннѐ графічних зображень. 
Способи розробки 3D моделей на основі 2D геометрії в AutoCAD. Способи представленнѐ 
графічної інформації при проектуванні.  
Лабораторна робота №2. Розробка 3D-моделей при проектуванні елементів систем 
автоматизації.  

Лекція №3. Особливості застосування САD, CAЕ та САМ - систем у проектуванні систем автоматизації 

Результати 
навчаннѐ 

ПР03 
ПР13 
ПР19 

Кількість 
годин: 
денна 
лекції - 2 
лаб. – 2 

Література:  
Література: [1-7, 9, 17, 22] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/

view.php?id=319  

Опис теми Особливості використаннѐ сучасних CAD-систем. Спеціалізовані програмні засоби длѐ 
проектуваннѐ схем. Основні характеристики CAE систем. Застосуваннѐ САМ-систем длѐ 
автоматизованого проектуваннѐ технологічних процесів. Застосуваннѐ САМ-систем длѐ 
автоматизації процесів виробництва.  
Лабораторна робота №3. Проектування збірних конструкцій елементів систем 
автоматизації. 

Лекція №4. Особливості розробки схемної документації у проектах систем автоматизації 

Результати 
навчаннѐ 

ПР03 
ПР13 
ПР19 

 

Кількість 
годин: 
денна 
лекції - 2 
лаб. – 2 
заочна 

Література:  
[1-7, 9, 15] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/

view.php?id=319   

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=319%20
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лаб. – 2 
Опис теми Особливості розробки структурних схем. Особливості стандартів конструкторської 

документації різних країн. Основні правила виконаннѐ схем автоматизації. Способи 
розробки схем автоматизації. Загальні принципи розробки схем автоматизації. 
Послідовність побудови УГП (умовно-графічних позначень) приладів і засобів 
автоматизації на схемах автоматизації. Приклади виконаннѐ реальних схеми 
автоматизації. 
Лабораторна робота №4. Розробка схеми автоматизації технологічного процесу.  

Лекція №5. Основні принципи вибору технічних засобів автоматизації (ТЗА) при проектуванні 
систем автоматизації  

Результати 
навчаннѐ 

ПР03 
ПР13 
ПР19 

 

Кількість 
годин: 
денна 
лекції - 2 
прак. – 4 
заочна 
прак. – 2 

Література:  
[1-7, 9, 16] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/

view.php?id=319  

Опис теми Основні принципи розробки систем автоматизації. Особливості вибору технічних засобів 
автоматизації (первинних та вторинних вимірявальних перетворявачів). Послідовність 
вибору ТЗА. Вибір ТЗА з урахуваннѐм ступенѐ захисту корпусів. Особливості вибору ТЗА 
длѐ використаннѐ у небезпечних виробничих об’юктах. Особливості вибору технічних 
засобів автоматизації длѐ використаннѐ у пожежо та вибухонебезпечних об’юктах. 
Практична робота №2. Розробка схеми комплексу технічних засобів. 
Практична робота №3. Вибір технічних засобів автоматизації.  

Лекція №6. Особливості вибору мікропроцесорного обладнання та засобів отримання і 
представлення інформації при проектуванні систем автоматизації 

Результати 
навчаннѐ 

ПР03 
ПР13 
ПР19 

Кількість 
годин: 
денна 
лекції - 2 
прак. – 2 

Література:  
[1-9, 16] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/

view.php?id=319  

Опис теми Загальні вимоги щодо вибору мікропроцесорних систем. Основні принципи вибору 
мікропроцесорних засобів автоматизації. Особливості вибору мікропроцесорних 
пристроїв. Приклад конфігурації програмованих логічних контролерів (ПЛК). 
Послідовність вибору ПЛК. Основні принципи вибору засобів отриманнѐ та 
представленнѐ інформації. Особливості організації інформаційного обміну у системах 
автоматизації. Оглѐд сучасних інтерфейсів длѐ обміну даними. Промислові мережі. 
Приклад взаюмодії різних інтерфейсів. 
Практична робота №4. Вибір виконавчих механізмів та розрахунок регулюючих 
органів.  

Лекція №7. Особливості проектування принципових електричних схем 

Результати 
навчаннѐ 

ПР03 
ПР13 
ПР19 

Кількість 
годин: 
денна 
лекції - 2 
лаб. – 2 

Література:  
[1-11, 15, 23] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/

view.php?id=319   
  

Опис теми Загальні вимоги проектуваннѐ принципових електричних схем (ПЕС). Правила розробки 
принципових електричних схем. Умовні графічні позначеннѐ елементів ПЕС. Приклад 
читаннѐ принципових електричних схем. Загальні правила розробки монтажних схем 
(з'юднань). Порѐдок виконаннѐ схем з'юднань. Приклад виконаннѐ монтажної схеми 
(з'юднань). Правила виконаннѐ схем підкляченнѐ. 
Лабораторна робота №5. Розробка принципових електричних схем. 

Лекція №8. Проектування елементів та систем електроживлення і електропостачання, систем 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=319%20
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=319%20
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=319%20
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=319%20
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=319%20
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=319%20
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сигналізації та захисту при автоматизації технологічних процесів 

Результати 
навчаннѐ 

ПР03 
ПР13 
ПР19 

Кількість 
годин: 
денна 
лекції - 2 
прак. – 2 

Література:  
[1-5, 11, 16, 23] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/

view.php?id=319   

Опис теми Загальні питаннѐ проектуваннѐ елементів та систем електроживленнѐ та 
електропостачаннѐ автоматизованих об’юктів. Визначеннѐ параметрів системи 
електроживленнѐ. Система електроживленнѐ підприюмств. Вибір схем 
електроживленнѐ. Схеми електропостачаннѐ підприюмств. Вимоги до систем 
електроживленнѐ у вибухонебезпечних та пожежонебезпечних зонах. Приклад 
розрахунку провідників у трифазних схемах електроживленнѐ змінного струму. 
Особливості проектуваннѐ систем сигналізації технологічних процесів. Особливості 
проектуваннѐ сигналізації, автоматики і захисту систем електроживленнѐ. Вибір та 
розрахунок електричних апаратів захисту систем електроживленнѐ. 
Практична робота №5. Розрахунок схеми електроживлення та вибір апаратів 
управління і захисту.  

Лекція №9. Проектування електричних та трубних проводок систем автоматизації 

Результати 
навчаннѐ 

ПР13 
ПР19 

Кількість 
годин: 
денна 
лекції - 2 

Література:  
[1-7, 11, 23] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/

view.php?id=319   
   

Опис теми Основні правила проектуваннѐ електропроводок систем автоматизації. Способи 
проектуваннѐ електропроводок. Приклади монтажу проводів і кабелів. Послідовність 
розробки проекту електропроводки. Вимоги пожежної безпеки при проектуванні 
електропроводок промислових об’юктів. Проектуваннѐ трас електропроводок. Основні 
правила проектуваннѐ трубних проводок систем автоматизації. Використаннѐ трубної 
проводки длѐ виміряваннѐ тиску. Схеми імпульсних трубних проводок. Порѐдок 
проектуваннѐ трубних проводок та вибір труб. 

Лекція №10. Проектування щитів і пультів, пунктів управління, операторських та щитових 
приміщень 

Результати 
навчаннѐ 

ПР13 
ПР19 

Кількість 
годин: 
денна 
лекції - 2 

Література:  
[1, 3-9, 11] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/

view.php?id=319   
   

Опис теми Основні характеристики та класифікаціѐ щитів і пультів. Вимоги до розробки креслень 
щитів і пультів. Основні правила проектуваннѐ внутрішньощитових елементів. 
Компонуваннѐ апаратури на щитах. Способи розташуваннѐ апаратів і приладів у щитах і 
пультах. Приклади прокладаннѐ електропроводок у щитах. Основні вимоги влаштуваннѐ 
пунктів управліннѐ. Приклад компонуваннѐ пункту управліннѐ. Ергономічні рекомендації 
щодо проектуваннѐ щитів, пультів і пунктів управліннѐ. 

Лекція №11. Проектування пневмоавтоматичних систем 

Результати 
навчаннѐ 

ПР13 
ПР19 

Кількість 
годин: 
денна 
лекції - 2 

Література:  
[1, 3-9, 11] 

Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/

view.php?id=319   
   

Опис теми Методи проектуваннѐ пневматичних систем. Умовні позначеннѐ, ѐкі застосовуятьсѐ в 
пневмоавтоматиці. Проектуваннѐ пневматичних систем. Складаннѐ принципових 
пневматичних схем. Основні правила розробки принципових пневматичних схем. 
Приклад розробки принципової пневматичної схеми. 

 

Лектор     Наумчук О.М., к.т.н., доцент 
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