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32.96 ВСТУП 
 Робоча програма дисципліни “Автоматизація 
технологічних процесів і виробництв” відноситься до 
навчальних дисциплін фундаментальної підготовки бакалавра та 
складена відповідно до освітньої програми спеціальності 151 
„Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”. 
 Предметом вивчення дисципліни “Автоматизація 
технологічних процесів і виробництв” є проблеми  і методи 
автоматизації  промислових об’єктів. Отримані в результаті 
теоретичні знання та практичні навички використовуються при 
виконанні бакалаврської роботи та дають змогу фахівцям у 
галузі автоматизації та приладобудування  ефективно 
вирішувати професійні завдання різної складності. 

Вивчення даної дисципліни опирається на знання 
отримані із курсів: ”Теорія автоматичного керування”,      
”Автоматизований електропривод ” та пов’язано із супутніми 
дисциплінами “Технічні засоби автоматизації”, ”Ідентифікація 
та моделювання технологічних об`єктів”, ”Проектування систем 
автоматизації” 

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими 
стандартами вищої освіти України. 

 
Анотація 

Програмою дисципліни “Автоматизація технологічних 
процесів і виробництв” передбачено вивчення  сучасних методів 
аналізу технологічних процесів як об’єктів управління,  
алгоритмів керування  неперервними і періодичними об’єктами 
та  типових рішень автоматизації технологічних процесів. 

 Ключові слова: автоматизація, автоматичне 
регулювання, програмне керування, неперервні технологічні  
процеси, періодичні технологічні процеси, автоматизовані 
системи управління 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Summary 
The program of the discipline "Automation of technological 

processes and productions" provides for the study of modern 
methods of analysis of technological processes as control objects, 
algorithms of control of continuous and periodic objects and typical 
solutions of automation processes. 

Keywords: automation, automatic regulation, program 
control, continuous technological processes, periodic technological 
processes, automated control systems 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування   
показників 

Галузь знань, 
спеціальність,  
спеціалізація, 
рівень вищої освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 
денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість 
кредитів, 
відповідних 
ECTS: 10 

Галузь знань 
15 “Автоматизація 
та 
приладобудування" 

Обов'язкова нормативна 

Рік підготовки: 

Модулів: 3 3,4 4 

Змістових 
модулів: 10 

Спеціальність 
151 “Автоматизація 
та комп’ютерно-
інтегровані 
технології” 
 
 

Семестр: 

6,7 8,9 

Загальна кількість 
годин: 300 

Лекції: 

24+26 год. 2 + 0 год. 

Тижневих годин: 
2 години – лекція 

2 години – 

практична 

робота 

2 години – 

лабораторна 

робота 

4 години – 

самостійна 

робота студентів 

 
Рівень вищої 
освіти: 
бакалавр 

Практичні: 
10+10 год 8+4 год. 
Лабораторні: 

16+14 год. 14+2 год. 

Самостійна робота: 
100+100 год. 126+144 год. 
ІНДЗ:  
курсовий 
проект  
36 г., 7-семестр 

курсовий 
проект 
36 г.,9-семестр 

Вид контролю:  
6 семестр – 

залік; 

7 семестр – 

іспит 

Вид контролю:  
8 семестр – 

залік; 

9 семестр – 

іспит 

Співвідношення кількості аудиторних годин до самостійної 
та індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання –33 % до 73 %; 
для заочної форми навчання – 10 % до 90 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.   Мета та завдання навчальної дисципліни 
Метою викладання дисципліни „Автоматизація  

технологічних процесів і виробництв” є формування у студентів  
спеціальності “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 
технології|” сучасного рівня знань, умінь і навиків у галузі 
автоматизації типових технологічних процесів і виробництв; 
підготовка їх до вивчення наступних курсів: “Автоматизація і 
оптимізація  технологічних процесів”, “Основи проектування 
систем автоматизації”.  

Завданням вивчення дисципліни є навчити студентів 
принципів побудови та функціонування систем автоматизації; 
розробці сучасних алгоритмів автоматизованого управління  
технологічними процесами і виробництвами. 
 У результаті вивчення дисципліни студент повинен 
 знати: 
• особливості технологічних процесів як об’єктів 

автоматизації; 
•  інженерні методи аналізу автоматичних систем 

управління; 
• принципи автоматизації типових  неперервних і 

періодичних технологічних процесів; 
•  алгоритми синтезу автоматизованих систем управління 

технологічними процесами; 
вміти:  
• розробляти функціональні схеми автоматизації 

технологічних процесів та виробництв; 
• обґрунтовано підбирати комплекси технічних та 

програмних засобів автоматизації; 
•  проводити розрахунок параметрів об'єктів регулювання 

та елементів АСР; 
• використовувати комп'ютерні програми для проектування 

АСУ та моделювання перехідних процесів АСР; 
• розробляти алгоритми і програмно  реалізувати 

управляючі функції автоматизованих систем.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Програма навчальної дисципліни 
Семестр 7 

Модуль І. Функції автоматизованих систем управління 
Змістовий модуль 1. Загальні принципи автоматизації 
технологічних процесів 
Тема 1. Технологічні об’єкти управління (ТОУ) 
 Класифікація технологічних процесів як об’єктів управління. 
Методи аналізу технологічних об’єктів управління . 
Тема 2. Автоматизовані системи управління (АСУ) 
 Порядок розробки автоматизованих систем управління. Функції 
автоматизованих систем управління (АСУ). Структура сучасних 
автоматизованих систем управління  технологічними 
процесами. 
Змістовий модуль 2. Системи автоматичного регулювання 
технологічних процесів 
Тема 3. Одноконтурні автоматичні системи регулювання 
(АСР).  Інженерні методи розрахунку одноконтурних АСР.   
 Методи аналізу цифрових АСР.    
Тема 4. Комбіновані АСР. Умови інваріантності, фізичної 
реалізованості та  технічної реалізація інваріантних АСР. 
Тема 5. Каскадні системи автоматичного регулювання та 
системи регулювання з допоміжною похідною 
  Каскадні АСР. Структурні схеми та порядок розрахунку. 
 Каскадно-комбіновані АСР.  Розрахунок системи регулювання з 
допоміжною похідною sз проміжної точки.  
Тема 6. Системи автоматичного регулювання багатомірних  
об’єктів. АСР непов’язаного регулювання.  АСР пов’язаного 
регулювання.  Системи регулювання співвідношення потоків. 
  
МОДУЛЬ ІІ . Автоматизація апаратів неперервної дії 
Змістовий модуль 3. Регулювання основних  технологічних 
параметрів 
Тема 7. Системи автоматичні регулювання  рівня, 
температури і тиску. Структурні схеми і аналіз систем 
регулювання..  
Тема 8. Системи автоматична регулювання витрат.  АСР 
переміщення матеріальних  потоків. Система автоматичного 
регулювання концентрації. 
Змістовий модуль 4. Автоматизація технологічних апаратів 
неперервної дії (АНД)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 9.  Автоматизація теплообмінників. Математичний 
аналіз процесів в теплообмінниках. Схеми автоматизації. 
Регулювання теплообмінника байпасуванням продукту. 
Тема 10. Автоматизація печей і топок. Автоматизація печей з 
перевальною стінкою.  
Тема 11. Автоматизація котельних установок.  Атоматизація 
барабанної парокотельної установки.  
 

Семестр 8 
МОДУЛЬ ІІІ. Автоматизація апаратів періодичної дії 
Змістовий модуль 5. Алгоритми управління апаратами 
періодичної дії (АПД) 
Тема 12. Принципи оптимального управління апаратами 
періодичної дії. Оптимізація процесу при врахуванні періоду 
завантаження сировини.  
Тема 13. Моделювання  систем управління періодичними 
об’єктами. 
Тема 14. Методи моделювання періодичних систем. Розробка 
алгоритмів управління АПД засобами універсальної мови 
моделювання програмних систем - UML 
Змістовий модуль 6. Автоматизація типових апаратів 
періодичної дії   
Тема 15.  Автоматизація апаратів дозування  рідких 
продуктів. Об’ємне дозування  рідин. Вагове дозування рідин. 
Тема 16.  Автоматизація  дозування  сипучих матеріалів. 
Дозування за допомогою бункерних ваг. Конвеєрне озування. 
Тема 17.  Автоматизація конвеєрних ліній. 
Тема 18.  Автоматизація камер сушіння. Автоматизація 
конвективних камер сушіння. Автоматизація конденсаційних 
камер сушіння.  
 
МОДУЛЬ ІV. Автоматизація типових технологічних 
процесів 
Змістовий модуль 7. Автоматизація типових технологічних 
процесів  
Тема 19. Автоматизація процесів випарювання. 
Автоматизація однокорпусних випарних установок. 
автоматизація багатокорпусних однокорпусних випарних 
установок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 20. Автоматизація хімічних реакторів. Автоматизація 
хімічних реакторів неперервної дії. Автоматизація хімічних 
реакторів періодичної дії. 
Тема 21. Автоматизація процесів абсорбції. Схеми 
регулювання процесом абсорбції. Регулювання абсорбером при 
рециклі абсорбенту.  
Тема 22. Автоматизація процесів адсорбції. Автоматизація  
адсорберів неперервної дії. Управління адсорбером періодичної 
дії. 
Тема 23. Автоматизація процесів ректифікації. Типові 
рішення автоматизації для закріплюючої частини колони. 
Автоматизація кубової частини колони. 
Тема 24. Автоматизація процесів каталітичного риформінгу. 
Автоматизація  процесу горіння. Регулювання концентрації 
цільового продукту. 
Тема 25. Автоматизація процесів кристалізації. Типові 
рішення автоматизації апаратів кристалізації 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 4.Структура навчальної дисципліни 
  

Назви 
змістови

х  
модулів і 

тем 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 
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Семестр 6 Семестр  8 
МОДУЛЬ І. . Функції автоматизованих систем управління 

Змістовий модуль 1. Загальні принципи автоматизації 
технологічних процесів 

Тема 1 2 - - 8  10 0,1 - - 10  10,1 
Тема 2 2 - - 8  10 0,1  - - 10  10,1 

Змістовий модуль 2.  Системи автоматичного регулювання 
технологічних процесів 

Тема 3 2 - 2 8  12 0,1 - 2 10  12,1 
Тема 4 2 2 2 8  14 0,1 - 2 10  12,1 
Тема 5 2 2 2 8  14 0,1 - 2 10  12,1 
Тема 6 2 2 2 8  14 0,1 - 2 10  12,1 

МОДУЛЬ ІI. Автоматизація апаратів неперервної дії 
Змістовий модуль. 3. Регулювання основних  технологічних 

параметрів 
Тема 7 2 2 2 8  14 - 2 - 10  12 
Тема 8 2 2 - 8  12 - 2 - 10  12 

Змістовий модуль 4. Автоматизація технологічних апаратів 
неперервної дії  

Тема 9 2 2 - 8  12 - 2 - 10  12 
Тема 10 2 2 - 8  12 - 2 - 10  12 
Тема 11 2 2 - 8  12 - - - 10  10 

Семестр 7 Семестр 9 
МОДУЛЬ ІІІ. Автоматизація апаратів періодичної дії 

Змістовий модуль 5. Алгоритми управління апаратами 
періодичної дії 

Тема 12 2 2 - 8  12 0,1 2 - 10  12,1 
Тема 13 2 2 - 8  12 0.1 2 2 11  15,1 
Тема 14 2 2 - 8  12 0,1 2 2 11  15,1 

Змістовий модуль 6. Автоматизація типових апаратів 
періодичної дії  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 15 2 2  8  12 0,1 2 - 11  13,1 
Тема 16 2 2 - 8  12 0,1 2 - 11  13,1 
Тема 17 2 2 - 8  12 0,1 2 - 11  13,1 
Тема 18 2 2 - 8  12 0,1 2 - 11  13,1 

МОДУЛЬ ІV. Автоматизація типових технологічних процесів 
Змістовий модуль 7. Автоматизація типових технологічних 

процесів 
Тема 19 2 - 2 8  12 0,1 - - 12  12,1 
Тема 20 2 - 2 8  12 0.1 - - 12  12,1 
Тема 21 2 - 2 8  12 0,1 - - 12  12,1 
Тема 22 2  2 8  12 0,1 -  12  12,1 
Тема 23 2  2 8  12 0,1 - - 12  12,1 
Тема 24 2  - 8  10 0,1 - - 12  12,1 
Тема 25 2  - 8  10 0,1 - - 12  12,1 
Усього 
годин 

50 30 20 200 36 300  2 16 12 270 36 300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Теми лабораторних робіт 
№ 

з/п 
Тема Кількість годин 

Ден. ф. Заоч. ф. 
Семестр 6 8 

1 
Дослідження системи автоматичного 
регулювання витрати  

2 2 

2 
 Дослідження системи автоматичного 
регулювання тиску 

2 2 

3 
 Дослідження  системи автоматичного 
регулювання концентрації 

2 2 

4 
 Дослідження системи автоматичного 
регулювання рівня 

2 2 

5 
 Дослідження системи автоматичного 
регулювання температури 

2 2 

6 
 Дослідження каскадної системи 
автоматичного регулювання  

2 2 

7 
Дослідження комбінованої системи 
автоматичного регулювання  

2 2 

8 
 Дослідження АСР співвідношення 
витрат  

2 - 

Семестр 7 9 

9 
 Дослідження динамічних 
характеристик об'єкта регулювання 
температури 

2 - 

10 
Дослідження АСР температури з ПІД-
ШІМ регулятором 

2 - 

11 
Оптимізація гідравлічного реактора-
змішувача 

2 - 

12 
Розробка програмного забезпечення 
ПЛК для автоматизації типового 
періодичного технологічного процесу   

2 - 

13 
Розробка програмного забезпечення 
ПЛК  для автоматизації процесу 
змішування 

2 - 

14 
Дослідження системи автоматизації 
процесу дозування рідин 

2 - 

15 
Дослідження автоматизованої 
системи дозування за рецептом 

2 2 

Разом 30 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Теми практичних занять 
 

№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Денна ф. Заочна ф. 
Семестр 6 8 

1 
Аналітичний розрахунок статичних і 
динамічних характеристик об’єктів 
регулювання рівня 

2 1 

2 
Аналітичний розрахунок статичних і 
динамічних характеристик об’єктів 
регулювання тиску газу 

2 1 

3 
Аналітичний розрахунок статичних і 
динамічних характеристик об’єктів 
регулювання витрати 

2 2 

4 
Аналітичний розрахунок статичних 
та динамічних характеристик  
теплообмінників   

2 2 

5 
Обґрунтування вибору закону 
регулювання. Інженерні  методи 
розрахунку параметрів регулятора 

2 2 

Семестр 7 9 

6 
Розробка алгоритмів управління  
типовими періодичними  процесами 

2 1 

7 
Моделювання алгоритмів 
управління   періодичними  
процесами 

2 0.5 

8 
Розробка моделей програмного 
управління засобами UML 

2 0.5 

9 

Розробка програмних компонентів 
стандарту МЕК 61131-3 для 
реалізації типових алгоритмів 
управління безперервними  
об’єктами   

2 1 

10 

Розробка алгоритму програмного 
забезпечення контролера для 
управління  об’єктами періодичної 
дії 

2 1 

Разом 20 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Самостійна робота 

 
№ 

з/п 
Тема 

Кількість годин 

Ден. ф. Заоч. ф. 
Семестр 6 8 

1 
Системи автоматичного регулювання із 
запізненням 12 15 

2 
Предиктори Сміта в системах 
автоматичного регулювання із запізненням 

12 15 

3 Предиктивні ПІ-регулятори 12 16 

4 
Аналіз систем автоматичного регулювання 
із запізненням 

12 16 

5 Типи перехідних процесів  13 16 

6 
Інженерні методи вибору  законів 
регулювання 

13 16 

7 
Інженерні методи розрахунку настроювань 
безперервних регуляторів 

13 16 

8 
Інженерні методи розрахунку настроювань 
цифрових регуляторів 

13 16 

Семестр 7 9 

9 
Моделювання систем автоматичного 
регулювання 

14 20 

10 
Критерії оптимальності систем 
автоматичного регулювання 

14 20 

11 
Методи синтезу оптимальних систем 
автоматичного регулювання 

14 20 

12 
Системи автоматичного регулювання 
оптимальні за швидкодією 

14 21 

13 Моделі дискретних систем управління 14 21 

14 
Використання UML для моделювання 
програмних систем 

15 21 

15 
CASE-засоби проектування програмних 
систем 

15 21 

Разом 200 270 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) 
 

У 7-му семестрі (для заочної форми – у 8-му семестрі) в 
якості індивідуального завдання кожен студент виконує 
курсовий проект відповідно до виданого викладачем завдання. 
Тема ІНДЗ: „Розробка системи автоматизації типового 
технологічного процесу”.  

Вимоги до оформлення курсового проекту: обсяг – 25 – 
35 сторінок, формат паперу – А4, орієнтація сторінки – 
книжкова, шрифт – Times New Roman, розмір – 14 pt, 
міжрядковий інтервал – одинарний, інтервал шрифту – 
звичайний, відступ абзацу – 1 см, ліве поле – 2,5 см, праве, 
верхнє та нижнє поля – 1,5 см. 

Пояснювальна записка до курсового проекту має таку 
структуру: 
Титульна сторінка. 
Завдання на курсовий проект. 
Вступ. 
1. Аналіз технологічного процесу як об’єкта керування 
2.Розробка системи автоматизованого керування  технологічним 
процесом. 
3.Розрахунок системи автоматичного регулювання неперервним 
технологічним процесом. 
4.Розробка програмного забезпечення управління періодичним 
технологічним процесом. 
Висновки. 
Список літератури. 
Зміст. 

Графічна частина проекту складається з 2 аркушів 
формату А3 : 
1. Функціональної схеми автоматизації; 
2.Результатів моделювання САР для аналогової системи або 
алгоритмів і програм логічного  управління для дискретної 
системи управління.   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Методи навчання 
При викладанні навчальної дисципліни 

використовуються інформаційно-ілюстративний та проблемний 
методи навчання. 

Лекції проводяться з використанням технічних засобів 
навчання і супроводжуються демонстрацією за допомогою 
цифрового проектора лекційного матеріалу (рисунків, схем, 
таблиць тощо). 

Лабораторні роботи проводяться на спеціальних 
лабораторних стендах та в комп’ютерних  класах з 
використанням програмного комплексу MatLab та інших 
спеціалізованих програм і мають необхідне методичне 
забезпечення на паперових та електронних носіях. 

Практичні заняття проводяться з метою закріплення 
знань, отриманих на лекціях, шляхом розв'язування задач та 
вирішення типових завдань предметної області. 

Індивідуальна робота  включає виконання курсового 
проекту для систематизації та закріплення отриманих 
теоретичних та практичних знань. 
 

10. Форми і методи контролю 
1. Поточний контроль знань здійснюється шляхом тестування 
перед виконанням та при захисті лабораторних робіт. 
2. Контроль за виконанням лабораторних робіт забезпечується 
перевіркою своєчасно оформлених і зданих звітів. 
3. Контроль за засвоєнням знань на практичних заняттях 
забезпечується перевіркою виконання домашніх завдань, 
активністю на заняттях. 
4. Оцінка модульних контрольних робіт. 
5. Оцінка індивідуального завдання проводиться за 100-бальною 
шкалою. 
6. Підсумковий контроль в 6 семестрі проводиться у вигляді 
заліку, в 7 семестрі – у вигляді іспиту. 
 
11. Розподіл балів, які отримують студенти (денна форма)  
11.1. 6-ий семестр 
Сума балів = 100: 

� 100 – поточна робота. 
Для зарахування заліку: 

� сума балів 60≥ ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



� усі лабораторні роботи виконані та захищені; 
� виконання модульних контрольних робіт. 

Розподіл балів: 
а) відвідування лекцій: 12 балів  
1 бал за лекцію; 
б) модульні контрольні роботи: 40 балів  
1-й модуль 20 балів, 
2-й модуль 20 балів; 
в) лабораторні роботи: 28 балів 
     всі лабораторні роботи оцінюються по 3,5 бали: 

� 1 бал – контроль підготовки до л. р., знання 
теоретичного матеріалу (тестування); 

� 1 бали – робота на занятті; 
� 1,5  бали – правильно оформлений та вчасно зданий звіт. 

За несвоєчасно зданий звіт кількість балів зменшується:  
- на 2-й тиждень 1 бал; 
- на 3-й тиждень 0,5 бала;  
- далі 0,3 бала; 

практичні заняття: 20 балів 
всі практичні заняття оцінюються 4 балами: 

� 1 бал – готовність до заняття (знання теоретичного 
матеріалу); 

� 1 бал – домашнє завдання; 
� 2 бали – робота на занятті. 

За участь у науково-дослідній роботі – до 10 заохочувальних 
балів, які додаються до загальної суми, якщо вона менша 100. 
 
             Таблиця оцінювання за темами  
Поточний контроль, практичні заняття, відвідування 
лекцій 

Сума 

Модуль 1 Модуль 2 100 

ЗМ1 ЗМ2 ЗМ3 ЗМ4 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 
5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
 
Шкала оцінювання студентів заочної форми навчання 

Модуль І Модуль ІІ Усього 
0-50 0-50 0-100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формою підсумкового контролю в 6-му семестрі є залік, 
оцінювання рівня знань студентів здійснюється в межах від 0 до 
100 балів (включно). Залік зараховується, якщо студент набрав 
не менше 60 балів, виконав і захистив усі лабораторні роботи, 
виконав модульні контрольні роботи. 
11.2. 7-ий семестр 
Сума балів = 100.  

� 60 – поточна робота; 
� 40 – іспит. 

Розподіл балів: 
а) відвідування лекцій: 9 балів  
0,69 бала за лекцію; 
б) модульні контрольні роботи: 20 балів 
1-й модуль 10 балів, 
2-й модуль 10 балів; 
в) лабораторні роботи: 21 бал  
всі лабораторні оцінюються 3 балами: 

� 1 бал – контроль підготовки до л. р., знання 
теоретичного матеріалу (тестування); 

� 1 бал – робота на занятті; 
� 1 бал – правильно оформлений та вчасно зданий звіт. 

За несвоєчасно зданий звіт:  
- на 2-й тиждень 0,2 бала,  
- на 3-й тиждень 0,1 бала,  
- далі 0,1 бала; 

г) практичні заняття: 10 балів 
всі практичні заняття оцінюються 2 балами: 

� 0,5 бала – готовність до заняття (знання теоретичного 
матеріалу); 

� 0,5 бала – домашнє завдання; 
� 1 бал – робота на занятті. 

За участь у науково-дослідній роботі – до 10 заохочувальних 
балів, які додаються до загальної суми, якщо вона менша 100. 
              
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиці оцінювання за темами  
Поточний контроль, практичні заняття, відвідування лекцій 

Моуль 3 
ЗМ5 ЗМ6 
Т12 Т13 Т14 Т15 Т16 Т17 Т18 

4 4 4 4 4 4 4 
12 16 
 
Поточний контроль, практичні заняття, 
відвідування лекцій 

Іспит Су
ма 

Модуль 4 40 100 
ЗМ7 
Т19 Т20 Т21 Т22 Т23 Т24 Т25 
4 4 4 5 5 5 5 
32 
 
Шкала оцінювання студентів заочної форми навчання 
Модуль І Модуль ІІ Іспит Усього 
0-28 0-32 40 0-100 
 
Результати поточного контролю у 7-му семестрі оцінюються за 
шкалою [0...60] балів, які за умови отримання студентом 
протягом семестру 60 балів за згодою студента можуть бути 
зараховані як остаточний результат. Студент складає 
підсумковий контроль у вигляді іспиту, де може додатково 
отримати [0...40] балів. У такому випадку до набраних під час 
іспиту балів додаються бали поточного контролю.  
 
Шкала оцінювання студентів за виконання курсового проекту 
Пояснювальна 
записка 

Графічна 
частина  

Захист 
проекту 

Сума 

До  30 До 30 40 100 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шкали оцінювання (залік) 
 

Сума балів за всі 
види навчальної 
діяльності Результат оцінювання  

(національна шкала) 

90 – 100  

зараховано 
82 – 89  
74 – 81  
60 – 73  
60 – 63  
35 – 59 незараховано з можливістю повторного 

складання 0 – 34  незараховано з обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

 
Шкали оцінювання  
(іспит) 
90-100 “відмінно” 

82-89 
“добре” 

74-81 

64-73 
“задовільно” 

60-63 

35-59 “незадовільно” з можливістю повторного складання 

1-34 “незадовільно” з обов’язковим повторним курсом 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Методичне забезпечення 
 
1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт № 1-5 з 

дисципліни „Автоматизація технологічних процесів і 
виробництв” / М. І. Клепач, В. М. Кутя. – Рівне : НВЦ НУВГП, 
2014. – 49 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/207. 

2. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт № 6-10 
з дисципліни „Автоматизація технологічних процесів і 
виробництв”/ М. І. Клепач, В. М. Кутя. –  Рівне : НВЦ НУВГП, 
2014. – 50 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/212. 

3. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з 
дисципліни "Автоматизація технологічних процесів  і 
виробництв" / Клепач М.І., Клепач М.М., Реут Д.Т. – Рівне: 
НУВГП, 2016. − 27 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/5125 
 
 

13. Рекомендована література 
13.1. Базова література 

1. Пальчевський Б.О. Автоматизація технологічних 
процесів: Навч. посіб.-Львів: Світ, 2007. – 392 с.  
2. А.О.Бобух. Автоматизовані системи керування 
технологічними процесами. Нав.посібник. – Харків ХНАМГ, 
2006. – 186 с. 
3.  В.А.Демченко Автоматизація і моделювання технологічних 
процесів АЕС і ТЕС. Нав.посібник. – Одеса АСТРОПРИНТ 
2001. – 305 с. 
4. Стенцель Й. І. Автоматизація технологічних процесів 
хімічних виробництв: Навч. посібник. – К.: ІСДО, 1995. − 360 с. 
5. Стенцель Й. І. Математичне моделювання технологічних 
об’єктів керування: Навч. посібник. – К.: ІСДО, 1993.− 320 с. 
6. Атоматическое управление в химической промышленности. 
Учебник для вузов (Под ред. Дудникова). − М.: Химия, 1987. − 
368 с. 
7. Комиссарчик В. Ф. Автоматическое регулирование 
технологических процессов: Учебное пособие. – Тверь, 2001. 
(http://lalls.narod.ru/Literatura/index_3.htm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Шински Ф. Системы автоматического регулирования 
химико-технологических процессов. – М.:  Химия, 1974. – 336 с. 
9. Автоматизация технологических процессов пищевых 
продуктов. Учебное пособие. (Под редакцией Е.Б.Карпина). –
М.: Агропромиздат, 1985. – 536 с. 
 

13.2. Допоміжна література 
1. Трегуб В.Г. и др. Автоматизация периодических процессов 

пищевой промышленности. – М.: Агропромиздат, 1991. - 352 с. 
2. Цирлин А.М. Оптимальное управление технологическими 

процессами.- М.: Химия, 1986.- 320 с. 
3. Вершинин  О.Е. Применение микропроцессоров для 

автоматизации технологических процессов. – Л.: 
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