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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ* 

Ступінь вищої освіти бакалавр 
Освітня програма Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 
Спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» 
Рік навчання, семестр 2-й рік 4-й семестр -денна форма, 2-й рік 4 семестр – заочна форма 
Кількість кредитів 8 
Лекції: 46 годин -денна форма, 2 годин -заочна форма 
Лабораторні заняття: 30 годин -денна форма, 10 годин - заочна форма 
Практичні роботи: 20 годин -денна форма, 8 годин - заочна форма 
Самостійна робота: 144 годин -денна форма, 220 годин - заочна форма 
Курсова робота: ні 
Форма навчання денна, заочна 

Форма підсумкового 
іспит 

контроля 
Мова викладання українська 
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНЮ КОМПОНЕНТУ 

Анотація освітньої 
компоненти,  
в т.ч. мета та цілі 

Метою освітньої компоненти «Технічні засоби автоматизації» є формування 

здобувачами вищої освіти теоретичних знань та практичних навичок із 

побудови та функціонування сучасних пневматичних, гідравлічних та 

електричних  регуляторів та приладів, методів визначення статичних і 

динамічних характеристик, розрахунку надійності технічних засобів 

автоматизації (ТЗА).  

В результаті вивчення освітньої компоненти здобувачі вищої освіти зможуть 

визначати статичні і динамічні характеристики, параметри надійності та інші 

характеристика ТЗА; вибирати ТЗА для реалізації заданих алгоритмів 

регулювання та керування; будувати із серійних елементів технічні засоби із 

заданими характеристиками і алгоритмами функціонування. 

Посилання на 
розміщення навчальної 
дисципліни на 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=377 
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навчальній платформі 
Moodle  

Компетентності К01. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
К12. Здатність застосовувати знання фізики, електротехніки, електроніки і 
мікропроцесорної техніки, в обсязі, необхідному для розуміння процесів в 
системах автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологіях.  
К15. Здатність обґрунтовувати вибір технічних засобів автоматизації на основі 
розуміння принципів їх роботи аналізу їх властивостей, призначення і 
технічних характеристик з урахуванням вимог до системи автоматизації і 
експлуатаційних умов; налагоджувати технічні засоби автоматизації та 
системи керування.  
К17. Здатність обґрунтовувати вибір технічної структури та вміти розробляти 
прикладне програмне забезпечення для мікропроцесорних систем керування 
на базі локальних засобів автоматизації, промислових логічних контролерів та 
програмованих логічних матриць і сигнальних процесорів.  
К19. Здатність вільно користуватись сучасними комп’ютерними та 
інформаційними технологіями для вирішення професійних завдань, 
програмувати та використовувати прикладні та спеціалізовані комп’ютерно- 
інтегровані середовища для вирішення задач автоматизації.  

Програмні результати 
навчання 

ПР02. Знати фізику, електротехніку, електроніку та схемотехніку, 
мікропроцесорну техніку на рівні, необхідному для розв’язання типових 
задач і проблем автоматизації.  
ПР07. Вміти застосовувати знання про основні принципи та методи 
вимірювання фізичних величин і основних технологічних параметрів для 
обґрунтування вибору засобів вимірювань та оцінювання їх метрологічних 
характеристик.  
ПР08. Знати принципи роботи технічних засобів автоматизації та вміти 
обґрунтувати їх вибір на основі аналізу їх властивостей, призначення і 
технічних характеристик з урахуванням вимог до системи автоматизації та 
експлуатаційних умов; мати навички налагодження технічних засобів 
автоматизації та систем керування.  
ПР16. Знати принципи побудови схем електронних пристроїв та призначення 
їх елементів, інформаційних, арифметичних та логічних основ 
мікропроцесорної техніки, основних елементів мікропроцесорних систем, 
принципів організації модульних пристроїв мікропроцесорних систем та 
основ програмування таких систем. Розуміти можливості використання 
мікропроцесорних систем для керування технологічним обладнанням.  
ПР25. Уміти самостійно аналізувати та обирати контролери і засоби роботи з 
ними для автоматизації конкретних технологічних процесів, проектувати, 
розробляти та налагоджувати їх програмне забезпечення, проектувати і 
налагоджувати комунікації контролерів в промислових мережах 

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

Освітня компонента спрямована на розвиток таких «м’яких» навичок: 
аналітичні навички, взаємодія з людьми, гнучкість розуму, комплексне 
рішення проблем, саморозвиток, здатність до навчання, пошук виходу зі 
складних ситуацій, оцінювання ризиків та приймання рішень, працелюбність, 
креативність, навики письмового та усного спілкування, комунікаційні якості. 

Форми та методи 
навчання 

Лекції читаються з використанням мультимедійного проектора для 
демонстрації схем будови технічних засобів автоматизації та їх окремих 
елементів, рівнянь, графіків, діаграм, структурних схем тощо. Під час лекцій 
демонструються натурні зразки обладнання, проводиться дискусійне 
обговорення проблемних питань. Лабораторні роботи виконуються з 
використанням лабораторних стендів .  

 



Порядок та 
критерії 
оцінювання 

1. Поточна складова оцінювання 
1.1.Робота під час лекцій ….………………………………....……………………………………….……….…5,75 
1.2. Робота під час лабораторних занять ( 15 пар * 0,5 бал) ……………………......…………..7,5 
1.3. Робота під час практичних занять (10 пар *0,5 бал) ………………………………..…….……..5 
1.4. Захисти звітів лабораторних робіт (15 Л.Р*1,5 бал): ……..……………………………….…22,5 
1.4.1. №1 Дослідження роботи пневматичної станції живлення 
1.4.2. №2 Дослідження базових пневматичних елементів 
1.4.3. №3 Дослідження роботи мембранних пневматичних блоків в режимі 
позиційного регулятора та виконання простих арифметичних операцій 
1.4.4 №4 Дослідження перетворювачів пневмо-електричних 
1.4.5. №5 Дослідження електропневматичних перетворювачів 
1.4.6. №6 Дослідження блоку ручного керування БРУ-10 
1.4.7. №7 Дослідження двопозиційного регулятора на основі інтелектуального реле 
Zelio Logic SR1 
1.4.8. №8 Дослідження мікропроцесорного регулятора МІК-21 фірми МІКРОЛ 
1.4.9. №9 Програмування та настроювання малоканального програмованого 
контролера МІК - 51 фірми МІКРОЛ 
1.4.10. №10 Дослідження внутрішньої та робочої  витратної характеристики 
регулюючого органу 
1.4.11. №11 Дослідження роботи апаратури автоматичного керування 
електроприводом 
1.4.12. №12 Дослідження конструктивних характеристик електромагнітного 
виконавчого механізму 
1.4.13. №13 Дослідження конструктивних характеристик електродвигуних виконавчих 
механізмів 
1.4.14. №14 Дослідження біполярного крокового двигуна 
1.4.15. №15 Дослідження пневматичного мембранного виконавчого механізму 
1.5. Виконання практичних робіт:  
1.5.1. Побудова функціональної схеми автоматизації…………………………………….……………..1 
1.5.2. Контроль і регулювання температури………………………………………………………….….…….1 
1.5.3. Контроль і регулювання тиску…………………………………………………………………..….……….1 
1.5.4. Контроль і регулювання витрати і кількості речовини…….……………………..….…………1 
1.5.5. Контроль і регулювання рівня………………………………………………………………….…..………..1 
1.5.6. Контроль і регулювання лінійних переміщень…………………………………………..….………1 
1.5.7. Контроль і регулювання кутових переміщень і вібрацій……………………………….…..….1 
1.5.8. Вимірювання ваги і електричних величин………………………………………………………..…..1 
1.5.9. Вибір приладів і засобів автоматизації та заповнення специфікації…..………………...1 
1.6. Індивідуальна робота ………………………………………………………………………….……..………10,25 
Всього поточна складова оцінювання …………………………………………………………………………..60 

2. Підсумкова складова оцінювання 
2.1. Модульний контроль №1 ………………………………………………………………………………..…….20 
2.2. Модульний контроль №2 …………………………………………………………………………..……..…..20 
Всього підсумкова складова оцінювання …………………………………………………………..………..40 
Разом ……………………………………………………………………………………………………….……………………100 

Поєднання 
навчання та 
досліджень 

Кожен здобувач вищої освіти може залучатися до написання та реалізації наукових 
робіт, статей, тез, патентів, проектів та інших робіт всеукраїнських та міжнародних 
досліджень. 

Інформаційні 
ресурси 

Базова література 
1. .Савицький В.К., Федоришин Р.М. Технічні засоби автоматизації : Навч. посіб., – Львів 
: Вид-во Львівської політехніки, 2018.– 290 с. : іл., табл.. 
2. Ибрагимов И.А., Фарзане Н.Г., Илясов Л.В. Элементы и системы пневмоавтоматики: 
Учебник для вузов. - М.: Высшая школа, 1985. - 544 с. 
3. А.К. Бабіченко, В.И. Тошинський и др. Промислові засоби автоматизації. Ч.1., Ч.2. 
Вимірювальні пристрої. Регулювальні і виконавчі пристрої. - Х.: ООО "Роми", 2001. 
http://bt.kpi.cc 
4. Наладка средств автоматизации и автоматических систем регулирования: 
Справочное пособие / А.С.Клюев, А.Т.Лебедев, С.А.Клюев, А.Г. Товарнов. Под 
редакцией А.С.Клюева. - М.: Энергоиздат, 1989. - 368 с.  



5. Жомирук Р.В., Маланчук Є.З. Основи автоматизації гірничого виробництва. – Рівне: 

НУВГП, 2009. -372 с 
Допоміжна література 

6. Минаев И.Г. ПЛК в автоматизированных системах управления / И. Г. Минаев, В. М. 
Шарапов, В. В. Самойленко, Д. Г. Ушкур. 2-е изд., перераб. и доп. - Ставрополь: АГРУС, 
2010. - 128 с.. 
7. Ніколаєнко А.М. Технічні засоби автоматизації : Навч. посіб. для студентів ВНЗ, які 
навчаються за напрямом підготовки "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані 
технології,– Запоріжжя : ЗДІА, 2013.– 322 с.. 
8. Шарков А.А. и др. Автоматическое регулирование и регуляторы в химической 
промышленности / Шарков А.А., Притыко Г.М.,        Палюх Б.М./ - Химия, 1990. - 128 с. 
9. Фарзане Т.К. и др. Пневматические комплексы технических средств автоматизации. - 
М.: Машиностроение, 1987. - 280 с. 
10. Васильківський І. С., Фединець В. О., Юсик Я. П. Виконавчі пристрої систем 
автоматизації /Навчальний посібник. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. 220 
с 
11. Електропневмоавтоматика у виробничих процесах: Навч.посібник / Є.В. Пашков, 
Ю.О. Осинський, О.О. Четвьоркін; Під ред. Є.В. Пашкова. – 2-е вид., перероб і доп. – 
Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2003.-496 с., іл 

Електронний репозиторій НУВГП 
12. 04-03-180 М. (2022) Жомирук, Р.В. and Аврука, І.С. Методичні вказівки до виконання 
практичних робіт з навчальної дисципліни «Технічні засоби автоматизації» для 
здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними 
програмами «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», «Робототехніка та 
штучний інтелект» спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 
технології» денної та заочної форм навчання. URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/23193/. 
13. 04-03-181 М. Жомирук, Р.В. and Аврука, І.С. (2022) Методичні вказівки до виконання 
індивідуальної роботи з навчальної дисципліни «Технічні засоби автоматизації» для 
здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними 
програмами «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», «Робототехніка та 
штучний інтелект» спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 
технології» денної та заочної форм навчання. . URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/23194/ 
14. 04-03-335 М.  Жомирук, Р. В. and Аврука, І. С. (2022) Методичні вказівки до 
виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Технічні засоби 
автоматизації» (Частина 1. «Пневматичні технічні засоби автоматизації») для 
здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними 
програмами «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», «Робототехніка та 
штучний інтелект» спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 
технології» денної та заочної форм навчання.URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/23195/ 
15. 04-03-336 М. Жомирук, Р.В. and Аврука, І.С. (2022) Методичні вказівки до виконання 
лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Технічні засоби автоматизації» (Частина 
2. «Мікропроцесорні технічні засоби автоматизації») для здобувачів вищої освіти 
першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними програмами «Автоматизація 
та комп’ютерно-інтегровані технології», «Робототехніка та штучний інтелект» 
спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної та 
заочної форм навчання. URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/23196/. 
16. 04-03-337 М.  Жомирук, Р.В. and Аврука, І.С. (2022). Методичні вказівки до 
виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Технічні засоби 
автоматизації» (Частина 3. «Виконавчі пристрої та апаратура керування») для 
здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійними 
програмами «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», «Робототехніка та 
штучний інтелект» спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 
технології» денної та заочної форм навчання.. URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/23197/. 

Інші ресурси 
17. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / *Електронний ресурс+. - Режим 
доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ 
18. Обласна наукова бібліотека (м. Рівне, майдан Короленка, 6) / *Електронний 
ресурс+. - Режим доступу : http://www.libr.rv.ua/ 
19. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / 
*Електронний ресурс+. - Режим доступу: ttp://nuwm.edu.ua/naukovabiblioleka 
(http://nuwm.edu.ua/MySql/pageJib.php) 
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20.Технічна документація на засоби автоматизації заводів-виробників. 

ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 

Дедлайни та 
перескладанн
я 

Ліквідація академічної заборгованості та реалізація повторного вивчення дисципліни 
здійснюється згідно з «Порядком ліквідації академічних заборгованостей у НУВГП» 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Процедура перездачі модулів здійснюється згідно з: 
https://nuwm.edu.ua/strukturni- 
pidrozdili/navchnauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti  
Оголошення стосовно дедлайнів здачі частин навчальної дисципліни публікуються на 
сторінці даної дисципліни на платформі MOODLE. 

Правила 
академічної 
доброчесності 

Необхідна інформація 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 допускається списування при виконанні поточних завдань, а також під час 
проведення поточного та підсумкового контроля знань - модулів, заліків, екзаменів. У 
випадку виявлення факту списування, до студентів будуть застосовані санкції у вигляді 
зниження підсумкової оцінки або ж позбавлення права подальшого виконання 
завдання. Принципи доброчесності у НУВГП та відповідність показникам забезпечення 
якості вищої освіти регламентовано НАЗЯВО та положеннями відділу якості освіти 
НУВГП. Сайт НАЗЯВО: https://naqa.gov.ua/ Відділ якості освіти НУВГП: 
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo/dokumentil3 

Вимоги до 
відвідування 

Студенту не дозволяються пропускати заняття без поважних причин. Пропущенні 
практичні та лабораторні заняття виконують згідно з графіком відпрацювань або 
консультацій, які публікуються на сторінці кафедри АЕКІТ: 
https://nuwm.edu.ua/nni-akot/kaf-aekit. Пропущений лекційний матеріал 
опрацьовується самостійно з використанням матеріалів, що наведені на сторінці 
дисципліни в MOODLE. Студенти можуть використовувати на заняттях мобільні 
телефони та ноутбуки, але виключно для навчання. 

Неформальна 
та 
інформальна 
освіта 

Здобувачі освіти мають право на перезарахування результатів навчання 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 

ДОДАТКОВО 

Правила 
отримання 
зворотної 
інформації 
про 
дисципліну 

Кожного заняття проводиться опитування студентів, тестування та обговорення 
навчальної дисципліни/проведеного заняття. 

Оновлення Щорічно викладач з власної ініціативи оновлює зміст даної навчальної дисципліни на 
основі наукових досягнень і сучасних практик. Здобувачі вищої освіти також можуть 
долучатись до процедури оновлення навчальної дисципліни шляхом внесення 
пропозицій щодо новітніх досягнень в галузі. Така ініціатива може бути підставою для 
отримання додаткових балів. 

Навчання осіб 
з інвалідністю 

Детальна інформація за посиланням відділу якості освіти: 
https://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/vyo 

Академічна 
мобільність. 
Інтернаціоналі
зація 

Процедура визнання результатів навчання, отриманих в інших закладах освіти, 
зокрема під час академічної мобільності, визначаються документами: 
https://nuwm.edu.ua/sp/akademichna-mobilnist. Міжнародні інформаційні ресурси, які 
можуть використовувати студенти для вивчення даної дисципліни: Google Scholar: 
https://scholar.google.com/; Elsevier: https://www.elsevier.com/; Sciencedirect 
https://www.sciencedirect.com/;  
ResearchGate: https://www.researchgate.net/. 
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СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА 

Змістовий модуль 1. Державна система приладів 

Денна форма:  

Лекції – 4 год.  

Лабораторні заняття – 0 год.  

Практичні заняття -  2 год.  

Самостійна робота – 14 год. 

Заочна форма:  

Лекції – 0,25 год.  

Лабораторні заняття – 0 год.  

Практичні заняття -  2 год. 

Самостійна робота – 17,75 год.  

Методи та технології навчання: демонстрації, проблемно-пошуковий метод, навчальна дискусія, аналіз 

конкретних ситуацій, метод проблемного навчання, метод інтерактивного (комунікативного) навчання, 

візуалізація. 

Засоби навчання: Мультимедіа-, проекційна апаратура, інформаційно-комунікаційні системи, 

роздаткові друковані матеріали, смартфон, Google Meet, інформативні тексти з літератури, схеми, 

малюнки, відео файли, інструкції.  

Тема 1. Загальні принципи побудови ДСП 

Результати 

навчання 

ПР07 

ПР08 

Кількість 

годин:  

Денна: 

лекції – 2  

лаб. – 0 

практ. - 0 

Заочна:  

лекції – 0,25  

лаб. – 0 

практ. - 0 

Література: 

 [1, 5, 7] 

Лінк на MOODLE: 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=377 

Опис теми Основні етапи і сучасні тенденції у розвитку ТЗА. Структура і функціональний склад ТЗА. 

Стандартизація і система вимог до ТЗА. Агрегатування і уніфікація. Блочно-модульний 

принцип побудови ТЗА. Агрегатні комплекси ТЗА. 

Тема 2.  Класифікація приладів і пристроїв ДСП 

Результати 

навчання 

ПР07 

ПР08 

Кількість 

годин:  

Денна: 

лекції – 2  

лаб. – 0 

практ. – 2 

Заочна:  

лекції – 0  

лаб. – 0  

практ. – 2 

Література: 

[1, 5, 7, 12] 

Лінк на MOODLE: 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=377 

Опис теми Класифікація сигналів державної системи приладів. Структура системи автоматичного 

регулювання. Способи вводу вхідного сигналу в регулятор. Типові конструкції ДСП. 

Метрологічні та конструктивні характеристики засобів автоматизації 

Практична робота №1.  Побудова функціональної схеми автоматизації 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=377
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=377


Змістовий модуль 2 ТЗА для автоматичного регулювання і керування 

Денна форма:  

Лекції – 12 год.  

Лабораторні заняття – 12 год.  

Практичні заняття – 6 год.  

Самостійна робота – 40 год.  

Заочна форма:  

Лекції – 0,5 год.  

Лабораторні заняття – 2 год. 

Практичні заняття - 2 

Самостійна робота – 65,5 год.  

Методи та технології навчання: демонстрації, проблемно-пошуковий метод, навчальна дискусія, аналіз 

конкретних ситуацій, метод проблемного навчання, метод інтерактивного (комунікативного) навчання, 

візуалізація. 

Засоби навчання:  мультимедіа-, проекційна апаратура, інформаційно-комунікаційні системи, 

роздаткові друковані матеріали, смартфон, Google Meet, інформативні тексти з літератури, схеми, 

малюнки, відео файли, інструкції. мережевий вимикач, джерело трифазного живлення, прилади для 

вимірювання напруги, струмів, твердотільне реле, магнітний пускач, контактор, автоматичний вимикач, 

пневматична станція живлення, елементи УСЕППА, пневматичний позиційний регулятор, пневматичний 

функціональний пристрій виконання найпростіших алгебраїчних операцій (ПФ-11М), пневмоелектричні 

перетворювачі (ППЕ-2, ПЕП-110), електропневматичний перетворювач (ЕПП). 

Тема 3. Електричні технічні засоби для автоматичного регулювання і управління 

Результати 

навчання 

ПР02 

ПР07 

ПР08 

ПР16 

Кількість 

годин:  

Денна: 

лекції – 4  

лаб. – 2 

практ. – 6 

Заочна:  

лекції – 0  

лаб. – 0 

практ. – 2 

Література: 

[1, 3 - 5, 7, 

8, 16] 

Лінк на MOODLE: 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=377 

Опис теми Загальна характеристика електричних ТЗА. Типові структури САР і САУ. Вузли передачі 

електричних сигналів. Пускорегулювальна апаратура (апаратура ручного та автоматичного 

керування). Задавачі. Регулятори з неперервним вихідним сигналом. Структура та 

приклади технічної реалізації законів регулювання. Регулятори з імпульсним вихідним 

сигналом. Засоби контролю технологічних параметрів (давачі). 

Л.Р.№11 Дослідження роботи апаратури автоматичного керування електроприводом 

Практична робота №2.  Контроль і регулювання температури 

Практична робота №3.  Контроль і регулювання тиску 

Практична робота №4.  Контроль і регулювання витрати і кількості речовини 

Практична робота №5.  Контроль і регулювання рівня 

Тема 4. Реалізація основних законів регулювання на пневматичних елементах 

Результати 

навчання 

ПР02 

ПР07 

ПР08 

 

К-сть годин:  

Денна: 

лекції – 4  

лаб. – 10 

практ. - 4 

Заочна:  

лекції – 0,25  

лаб. – 2 

практ. – 0 

Література: 

[1, 2, 9, 11, 12  

14] 

Лінк на MOODLE: 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=377 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=377
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=377


Опис теми Загальна характеристика пневматичних ТЗА та особливості їх застосування. Інтегруючі та 

диференціюючі пристрої, пристрої пам’яті, затримки і запізнення. Стабілізатори тиску і 

витрати газу. Дискретні пневматичні пристрої. Функціональні пневматичні пристрої. Типові 

пневматичні регулятори. Електропневматичні та пневмоелектричні перетворювачі 

Л.Р. №1 Дослідження роботи пневматичної станції живлення 

Л.Р. №2  Дослідження базових пневматичних елементів 

Л.Р. №3  Дослідження роботи мембранних пневматичних блоків в режимі позиційного 

регулятора та виконання простих арифметичних операцій 

Л.Р. №4  Дослідження перетворювачів пневмо-електричних 

Л.Р. №5  Дослідження електропневматичних перетворювачів 

Тема 5. Гідравлічні системи автоматичного регулювання 

Результати 

навчання 

ПР02 

ПР07 

ПР08 

 

К-сть годин:  

Денна: 

лекції – 4  

лаб. – 0 

практ. - 0 

Заочна:  

лекції – 0,25  

лаб. – 0 

практ. - 0 

Література:  

[1, 3, 7] 

Лінк на MOODLE: 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=377 

Опис теми Загальна характеристика гідравлічних ТЗА. Елементна база гідравлічних ТЗА. Особливості 

реалізації та область застосування гідравлічних регуляторів. Приклади комплексів 

гідравлічних ТЗА Електрогідравлічні САР 

Змістовий модуль 3. Цифрові та аналогові технічні засоби автоматизації 

Денна форма:  

Лекції – 4 год.  

Лабораторні заняття – 2 год.  

Практичні заняття – 4,5 

Самостійна робота – 4,5 год. 

Заочна форма:  

Лекції – 0 год.  

Лабораторні заняття – 0 год.  

Практичні заняття – 2 

Самостійна робота – 13 год. 

Методи та технології навчання: демонстрації, проблемно-пошуковий метод, навчальна дискусія, аналіз 

конкретних ситуацій, метод проблемного навчання, метод інтерактивного (комунікативного) навчання, 

візуалізація. 

Засоби навчання: мультимедіа-, проекційна апаратура, інформаційно-комунікаційні системи, 

роздаткові друковані матеріали, смартфон, Google Meet, інформативні тексти з літератури, схеми, 

малюнки, відео файли, інструкції. мережевий вимикач, стенд дослідження блоку ручного керування 

БРУ-10. 

Тема 6.  Аналогові технічні засоби автоматизації 

Результати 

навчання 

ПР02 

ПР07 

ПР08 

ПР16 

К-сть годин:  

Денна: 

лекції – 2  

лаб. – 0 

практ. - 4.5 

Заочна:  

лекції – 0,25  

лаб. – 0 

практ. – 2 

Література:  

[1, 3 – 5, 7, 8] 

Лінк на MOODLE: 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=377 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=377
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=377


Опис теми Аналогові фільтри. Перетворювачі сигналу. Бар’єри іскрозахисту. Задавачі сигналу. 

Аналогові індикатори технологічних параметрів  

Практична робота №6.  Контроль і регулювання лінійних переміщень 

Практична робота №7.  Контроль і регулювання кутових переміщень і вібрацій 

Практична робота №8.  Вимірювання ваги і електричних величин 

Тема 7.   Цифрові технічні засоби автоматизації 

Результати 

навчання 

ПР02 

ПР07 

ПР08 

ПР16 

К-сть годин:  

Денна: 

лекції – 2  

лаб. – 2 

практ. - 0 

Заочна:  

лекції – 0  

лаб. –  0 

практ. - 0 

Література:  

[1, 3 – 5, 7, 8] 

Лінк на MOODLE: 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=377 

Опис теми Цифрові лічильники імпульсів. Таймери. Структура цифрових САР і САУ. Цифрові 

індикатори параметрів технологічного процесу. Інтерфейсні перетворювачі. Цифрові 

системи передачі даних (обладнання для провідних промислових мереж, GSM та 

радіоканалів). Цифрові автомати 

Л.Р.№6 Дослідження блоку ручного керування БРУ-10 

Змістовий модуль 4.  Комп’ютери і контролери як засобів автоматизації 

Денна форма:  

Лекції – 8 год.  

Лабораторні заняття – 6 год.  

Практичні заняття - 0 

Самостійна робота – 21 год.  

Заочна форма:  

Лекції – 0,25 год.  

Лабораторні заняття – 4 год.  

Практичні заняття - 0 

Самостійна робота – 30,75 год.  

Методи та технології навчання: демонстрації, проблемно-пошуковий метод, навчальна дискусія, аналіз 

конкретних ситуацій, метод проблемного навчання, метод інтерактивного (комунікативного) навчання, 

візуалізація. 

Засоби навчання: мультимедіа-, проекційна апаратура, інформаційно-комунікаційні системи, 

роздаткові друковані матеріали, смартфон, Google Meet, інформативні тексти з літератури, схеми, 

малюнки, відео файли, інструкції, мережевий вимикач, лабораторні стенди дослідження:  

двопозиційного регулятора на основі інтелектуального реле Zelio Logic SR1; мікропроцесорного 

регулятора МІК-21 фірми МІКРОЛ; малоканального програмованого контролера МІК - 51 фірми МІКРОЛ 

Тема 8. Загальна характеристика технічних засобів автоматизації на базі ЕОМ 

Результати 

навчання 

ПР02 

ПР07 

ПР08 

ПР16 

ПР25 

К-сть годин:  

Денна: 

лекції – 2  

лаб. – 0 

практ. - 0 

Заочна:  

лекції – 0  

лаб. – 0 

практ. - 0 

Література:  

[1, 3, 5 – 7] 

Лінк на MOODLE: 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=377 

Опис теми Загальна характеристика технічних засобів автоматизації на базі ЕОМ. Інтелектуальні реле. 

Програмні логічні контролери (ПЛК). Промислові комп’ютери 

Тема 9.  Інтелектуальні реле 

Результати К-сть годин:  Література:  Лінк на MOODLE: 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=377
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=377


навчання 

ПР02 

ПР07 

ПР08 

ПР16 

ПР25 

Денна: 

лекції – 2  

лаб. – 2 

практ. - 0 

Заочна:  

лекції – 0  

лаб. – 2 

практ. - 0 

[1, 3, 5 – 7, 15] https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=377 

Опис теми Загальна характеристика і область використання. Інтелектуальні реле ZELIO, ZELIO 2 фірми 

Shnaider Electric та LOGO фірми Simens 

Л.Р. №7 Дослідження двопозиційного регулятора на основі інтелектуального реле Zelio 

Logic SR1 

Тема 10.  Програмовані логічні контролери (ПЛК) 

Результати 

навчання 

ПР02 

ПР07 

ПР08 

ПР16 

ПР25 

К-сть годин:  

Денна: 

лекції – 2  

лаб. –  4 

практ. - 0 

Заочна:  

лекції – 0,25  

лаб. – 2 

практ. - 0 

Література:  

[1, 3, 5 – 7, 15] 

Лінк на MOODLE: 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=377 

Опис теми Типова структура та принцип дії. Особливості функціонування ПЛК. Конструкція ПЛК. 

Схемотехніка модулів вводу і виводу. ПЛК малоканальні  фірми МІКРОЛ. ПЛК фірми Simens 

(Simatic S-200, S-300, S-400). ПЛК фірми Shnaider Electric (TSX-3722). ПЛК на базі процесорів 

типу Lagoon 

Л.Р.№8 Дослідження мікропроцесорного регулятора МІК-21 фірми МІКРОЛ 

Л.Р. №9 Програмування та настроювання малоканального програмованого контролера 

МІК - 51 фірми МІКРОЛ 

Тема 11.   Промислові комп’ютери 

Результати 

навчання 

ПР02 

ПР07 

ПР08 

ПР16 

ПР25 

К-сть годин:  

Денна: 

лекції – 2  

лаб. – 0 

практ. - 0 

Заочна:  

лекції – 0  

лаб. – 0 

практ. - 0 

Література:  

[1, 3, 5 – 7] 

Лінк на MOODLE: 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=377 

Опис теми Основні поняття, визначення, класифікація. Промислові персональні комп’ютери касетного 

виконання (ІРС). Промислові персональні комп’ютери для вбудованого використання 

(РСМ). Модульні промислові комп’ютери (МІС). Пристрої розподіленого і віддаленого 

збору даних і керування. Панельні персональні комп’ютери (РРС) і промислові робочі 

станції (AWS) 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=377
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=377
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=377


Змістовий модуль 5. Технічні засоби впливу на процес 

Денна форма:  

Лекції – 16 год.  

Лабораторні заняття – 10 год.  

Практичні заняття – 0 год.  

Самостійна робота – 59 год.  

Заочна форма:  

Лекції – 0,75 год.  

Лабораторні заняття – 4 год.  

Практичні заняття – 0 

Самостійна робота – 80,25 год.  

Методи та технології навчання: демонстрації, проблемно-пошуковий метод, навчальна дискусія, аналіз 

конкретних ситуацій, метод проблемного навчання, метод інтерактивного (комунікативного) навчання, 

візуалізація. 

Засоби навчання: мультимедіа-, проекційна апаратура, інформаційно-комунікаційні системи, 

роздаткові друковані матеріали, смартфон, Google Meet, інформативні тексти з літератури, схеми, 

малюнки, відео файли, інструкції, мережевий вимикач, пневматична станція живлення, лабораторні 

стенди дослідження: характеристик регулюючих органів;  електромагнітного виконавчого механізму; 

електродвигунних виконавчих механізмів типу МЕО та МЕП; біполярного крокового двигуна; 

пневматичного мембранного виконавчого механізму. 

Тема 12. Підсилювачі 

Результати 

навчання 

ПР02 

ПР07 

ПР08 

ПР16 

К-сть годин:  

Денна: 

лекції – 2  

лаб. – 0 

практ. - 0 

Заочна:  

лекції – 0  

лаб. – 0 

практ. - 0 

Література:  

[1, 3, 4, 7,] 

Лінк на MOODLE: 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=377 

Опис теми Електричні підсилювачі. Пневматичні підсилювачі. Гідравлічні підсилювачі 

Тема 13. Регулюючі органи 

Результати 

навчання 

ПР02 

ПР07 

ПР08 

 

К-сть годин:  

Денна: 

лекції – 2  

лаб. – 2 

практ. - 0 

Заочна:  

лекції – 0,25  

лаб. – 0 

практ. - 0 

Література:  

[1, 5, 7, 16] 

Лінк на MOODLE: 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=377 

Опис теми Визначення регулюючих органів.  Будова,  призначення та робота дросельних РО 

(заслінки, вентилі, клапани, клінкети). Методика розрахунку характеристик РО та побудова 

їх статичних характеристик Л.Р.8. Дослідження схем керування асинхронним двигуном в 

гальмівних режимах 

Л.Р. №10 Дослідження внутрішньої та робочої витратної характеристики регулюючого 

органу 

Тема 14. Характеристика виконавчих механізмів 

Результати 

навчання 

ПР02 

ПР07 

ПР08 

ПР16 

К-сть годин:  

Денна: 

лекції – 2  

лаб. – 0 

практ. - 0 

Заочна:  

Література:  

[1, 3, 5, 7, 10] 

Лінк на MOODLE: 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=377 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=377
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=377
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=377


 лекції – 0  

лаб. – 0 

практ. - 0 

Опис теми Призначення, класифікація, функціональна схема. Вплив на технологічний процес. 

Визначення узагальненого об’єкту регулювання. Основні характеристики 

Тема 15. Електричні виконавчі механізми   

Результати 

навчання 

ПР02 

ПР07 

ПР08 

ПР16 

 

К-сть годин:  

Денна: 

лекції – 6  

лаб. – 6 

практ. – 0 

Заочна:  

лекції – 0,5  

лаб. – 2 

практ. – 0 

Література:  

[1, 3, 5, 7, 10, 

12, 16] 

Лінк на MOODLE: 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=377 

Опис теми Електричні виконавчі механізми однооборотного типу. Електричні виконавчі механізми 

багатообертового типу. Електричні виконавчі механізми прямохідні. Електромагнітні 

виконавчі механізми. Електромеханічні муфти. Крокові виконавчі двигуни. Тягова 

характеристика. Гвинтові підйомники з електроприводом, схеми керування. Допоміжні 

пристрої електричних ВМ. Трубопровідна арматура  з  електроприводом, способи 

з’єднання з виконавчим механізмом. 

Л.Р. №12 Дослідження конструктивних характеристик електромагнітного виконавчого 

механізму 

Л.Р. №13 Дослідження конструктивних характеристик електродвигунних виконавчих 

механізмів 

Л.Р. №14 Дослідження біполярного крокового двигуна 

Тема 16. Пневматичні виконавчі механізми 

Результати 

навчання 

ПР02 

ПР07 

ПР08 

 

К-сть годин:  

лекції – 2  

лаб. – 2 

практ. – 0 

Заочна:  

лекції – 0  

лаб. – 2 

практ. – 0 

Література:  

[1 – 3, 9 - 12, 

16] 

Лінк на MOODLE: 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=377 

Опис теми Пневматичні мембрані виконавчі механізми, їх будова,  характеристика та схеми 

керування. Поршневі пневматичні ВМ, схеми керування. Лопотеві пневматичні ВМ. 

Пневматичні позиціонери. Електропневматичні ВМ та схеми узгодження сигналів. 

Пневматична трубопровідна арматура та схеми з’єднання з виконавчими механізмами 

Л.Р. №15 Дослідження пневматичного мембранного виконавчого механізму 

Тема 17. Гідравлічні виконавчі механізми   

Результати 

навчання 

ПР02 

ПР07 

ПР08 

 

К-сть годин:  

Денна: 

лекції – 2  

лаб. – 0 

практ. - 0 

Заочна:  

лекції – 0  

лаб. – 0 

практ. - 0 

Література:  

[1, 3, 7, 10] 

Лінк на MOODLE: 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=377 

Опис теми Гідравлічні ВМ прямохідні, їх будова, характеристика та схеми керування. Гідравлічні ВМ 

поворотні, їх будова, характеристика та схеми керування. Електрогідравлічні виконавчі 

механізми 

Змістовий модуль 6. Надійність ТЗА 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=377
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=377
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=377


 
 
Лектор: к.т.н., доцент        Р.В. Жомирук  

Денна форма:  

Лекції – 2 год.  

Лабораторні заняття – 0 год.  

Практичні заняття – 2 

Самостійна робота – 11 год. 

Заочна форма:  

Лекції – 0,25 год.  

Лабораторні заняття – 0 год.  

Практичні заняття - 2 

Самостійна робота – 12,75 год.  

Методи та технології навчання: демонстрації, проблемно-пошуковий метод, навчальна дискусія, аналіз 

конкретних ситуацій, метод проблемного навчання, метод інтерактивного (комунікативного) навчання, 

візуалізація. 

Засоби навчання: мультимедіа-, проекційна апаратура, інформаційно-комунікаційні системи, 

роздаткові друковані матеріали, смартфон, Google Meet, інформативні тексти з літератури, схеми, 

малюнки, відео файли, інструкції. 

Тема 19. Надійність елементів та систем ТЗА 

Результати 

навчання 

ПР08 

ПР16 

К-сть годин:  

Денна: 

лекції – 2  

лаб. – 0 

практ. – 2 

Заочна:  

лекції – 0,25  

лаб. – 0 

практ. - 2 

Література:  

[1, 5, 7, 12] 

Лінк на MOODLE: 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=377 

Опис теми Основні визначення та поняття теорії надійності. Класифікація відказів. Показники 

надійності. Числові характеристики надійності. Діагностика ТЗА, алгоритми пошуку 

похибок 

Практична робота №9  Вибір приладів і засобів автоматизації та заповнення специфікації 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=377

