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ВСТУП 
Програма  навчальної дисципліни «Автоматизація виробничих процесів на підп-

риємствах будівельної індустрії» складена відповідно до освітньо-професійної про-
грами підготовки бакалавра галузі знань «Архітектура та будівництво».  

Предметом навчальної дисципліни є вивчення основних принципів побудови 
систем автоматичного керування та принципів дії основних елементів автоматич-
них систем. 

Дисципліна «Автоматизація виробничих процесів на підприємствах будіве-
льної індустрії» є вихідною в циклі дисциплін загальної підготовки студентів за 
спеціальністю 192 «Будівництва та цивільна інженерія». Має міжпредметні 
зв’язки з „Вищою математикою”, „Фізикою”, „Електротехнікою”, „Теоретичною 
механікою”, та професійно-орієнтованими дисциплінами. Вимагається цілеспрямо-
вана робота студентів над вивченням спеціальної літератури, активна робота на лек-
ціях та практичних заняттях, самостійна робота та виконання поставлених задач. 

АНОТАЦІЯ 
При проведені будівельних робіт необхідно використовувати значну кіль-

кість машин та обладнання, експлуатація яких  потребує великої кількості висо-
кокваліфікованих робітників. Підвищення ефективності виробництва передбачає 
широке використання автоматичних та автоматизованих систем управління. Ав-
томатизація виробничих процесів дає змогу збільшити навантаження на машини 
та обладнання і тим самим збільшити об’єм виконаних робіт без додаткового ви-
користання висококваліфікованих робітників. Вивчення засобів автоматизації та 
основних принципів із побудови автоматизованих систем є одним із основних 
етапів підготовки сучасного фахівця-бакалавра за спеціальністю «Будівництво та 
цивільна інженерія» 

Курс «Автоматизація виробничих процесів на підприємствах будівельної індус-
трії» носить міждисциплінарний характер і є базовим у вивченні автоматизованих 
систем управління технологічними процесами в будівництві. 

Ключові слова: автоматизація, засоби автоматизації, закон регулювання, пе-
рехідна характеристика, передаточна функція, перетворювач, підсилювач, логіч-
ний контролер, промисловий комп’ютер, виконавчі пристрої, регулятор, давач. 

Abstract 
When carrying out construction work it is necessary to use a considerable number 

of machines and equipment, the operation of which requires a large number of highly 

skilled workers. Increasing the efficiency of production pre-sees the widespread use of 

automated and automated control systems. Automation of production processes enables 

to increase the load on machines and equipment and thus increase the volume of work 

performed without the use of highly skilled workers. The study of automation and basic 

principles for the construction of automated systems is one of the main stages of train-

ing a modern bachelor specialist and specialist "Construction and Civil Engineering" 

The course "Automation of production processes at the enterprises of the building 

industry" is of an interdisciplinary nature and is the basis in the study of automated con-

trol systems for technological processes in construction. 

Keywords: automation, automation means, law of regulation, transient characteris-

tic, transfer function, converter, amplifier, logic controller, industrial computer, execu-

tive devices, regulator, sensor. 
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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 

Найменування  

показників 

Галузь знань, спеціальність, 

рівень вищої освіти 

Характеристика на-

вчальної дисципліни 

Кількість кредитів, від-

повідних ЕСТS – 3 

Галузь знань: 19 “Архітекту-

ра та будівництво» 

нормативна  

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма на-

вчання 

Модулів – 1 

Спеціальність: 192 “Будівниц-

тво та цивільна інженерія” 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 3 4-й 4-й 

Загальна кількість 

годин – 90 

 

Семестр: 

7-й 7-й 
ІНДЗ – Курсова робота 

Тижневих годин для    

денної форми  навчання: 

аудиторних – 2,5 

СРС – 3,6 

 

Рівень вищої освіти: бакалавр 

Лекції 

16 год. 2 год. 

Практичні 

16 год. 8 год. 

Самостійна робота 

34 год. 56 год. 

ІНДЗ: курсова робота  

24 год. 

Вид контролю: залік 

 
 
Примітка: 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуаль-

ної роботи становить (%): 

- для денної форми навчання – 36 % до 64 %; 

- для заочної форми навчання – 12 % до 88 %. 
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2. МЕТА І ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
 

Метою викладання курсу „Автоматизація виробничих процесів на підприєм-

ствах будівельної індустрії” є формування у студентів сучасного рівня знань, 

уміння і навичок з побудови систем автоматичного керування, володіння метода-

ми аналізу їх роботи і особливостями експлуатації автоматичних систем.  

В результаті вивчення дисципліни студент повинен  

знати: основи теорії автоматичного керування, будову і принцип дії основ-

них елементів автоматичних систем, оцінку якісних показників  роботи;  

вміти: на підставі технологічних вимог обґрунтовувати вибір засобів автома-

тизації  і контролювати їх експлуатацію. 

 
 

3. Програма навчальної дисципліни 
 

 
Змістовний модуль 1. Загальні визначення та основні елементи систем ав-

томатичного керування. 
 
Тема 1. Основні поняття автоматики. Термінологія. Класифікація систем і 

принципи  автоматичного регулювання. Локальні  системи  автоматичного регу-
лювання  і  їх  задачі.  Об’єкти  автоматичного регулювання.  Структурні  і  функ-
ціональні  схеми систем регулювання. 

 
Тема 2. Класифікація систем і принципи автоматичного регулювання. Си-

стеми  стабілізації, слідкування,  програмні,  екстремальні.  Принципи регулюван-
ня  за  відхиленням,  збуренням, комбіновані,  адаптаційні.  Функціональні  схеми 
реалізації. 

 
Тема 3. Регулятори та закони регулювання. Поняття  регулятора. Класифіка-

ція. Уявлення  про закони  регулювання.  Динамічні  характеристики регуляторів  
і  їх  аналітичне  та  графічне  подання. Структурні схеми регуляторів. Формуван-
ня законів регулювання. Поняття  перехідного  процесу  в САР. Типові  перехідні  
процеси. Динамічний  коефіцієнт  регулювання.  Вибір  закону регулювання. 

 
Тема 4. Системи автоматичного контролю технологічних параметрів. Зага-

льна характеристика систем контролю. Давачі і перетворювачі. Автоматичний конт-
роль рівнів і витрат продуктів.  Контроль властивостей суспензій і складу рідких та 
твердих середовищ. 

 
Тема 5. Технічні засоби автоматизації. Загальнопромислові технічні засоби 

автоматизації. Вторинні вимірювальні прилади. Функціональна  схема  приладів. 
Промислові керуючі пристрої. Використання  комп’ютерної  техніки.   

 
Тема 6. Виконавчі механізми і регулюючі органи. Дросельні регулюючі ор-

гани. Електродвигуні виконавчі механізми. Соленоїдні виконавчі механізми. Пне-
вматичні виконавчі механізми. Гідравлічні виконавчі механізми.  
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Змістовний модуль 2. Основи теорії лінійних систем автоматичного регу-
лювання. 

 
Тема 7. Елементарна ланка та її характеристики. Характеристики елемен-

тарної ланки. Елементарні динамічні ланки. З’єднання ланок. Передаточні функції 
з'єднань. Структурні схеми і їх перетворення.  

 
Тема 8. Стійкість та якість систем автоматичного регулювання. Загальна 

умова стійкості. Критерії стійкості. Вплив коефіцієнта підсилення на стійкість. 
Якісні показники роботи систем автоматичного регулювання. Точність в устале-
них режимах. Динамічні показники якості. Інтегральні оцінки якості.  

 
Змістовний модуль 3. Автоматизація виробничих процесів в будівництві. 
 
Тема 9. Розробка схем автоматизації сушильних установок. Особливості су-

шильних установок як об’єктів управління. Схема автоматизації топки  з ланцюго-
вими ґратами.  Схема автоматизації барабанної  сушильної установки. Автоматиза-
ція труби-сушарки. 

 
Тема 10. Автоматизація процесів помелу матеріалів. Загальна характеристи-

ка млинів. Перелік процесів або параметрів, що автоматизуються. Функціональна 
та структурна схеми автоматизації кульового млина.  

 
Тема 11. Автоматизація  процесу зважування та дозування компонентів. 

Характеристика дозаторів. Об’єм автоматизації необхідний для забезпечення якос-
ті технології. Функціональна схема автоматизації дозатора безперервної дії. Авто-
матичні вагові дозатори безперервної дії. Автоматизація дозатора дискретної дії. 

 
Тема 12. Автоматизація бетонозмішувального виробництва. Характеристи-

ка та перелік процесів або параметрів, що автоматизуються. Функціональна схема 
автоматизації бетонозмішувального цеху 

 
Тема 13. Автоматизація технологій теплової обробки. Автоматизація щілин-

ної камери. Автоматизація процесу автоклавної обробка виробів. Автоматизація 
тунельної печі 
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4. Структура навчальної дисципліни 
 

Тема 

Кількість годин 

Денна форма  Заочна форма 

Всьо-

го 

у тому числі Всьо-

го 

у тому числі 

л пр ср л пр ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1 

Змістовний модуль 1. Загальні визначення та основні елементи  

систем автоматичного керування 

1. Основні поняття автоматики 5 1  4 6   6 

2. Класифікація систем і прин-

ципи автоматичного регулюван-

ня 

4 1  3 5   5 

3. Регулятори та закони  

регулювання 
6 2 2 2 7,5 0,5 2 5 

4. Системи автоматичного конт-

ролю технологічних параметрів  
5 2 1 2 5   5 

5. Технічні засоби автоматизації 5 2 1 2 5   5 

6. Виконавчі механізми і регу-

люючі органи.  
5 1 1 2 5   5 

Змістовний модуль 2. Основи теорії лінійних систем  

автоматичного регулювання 

7. Елементарна ланка та її харак-

теристики. 
5 1 2 2 7,5 0,5 2 5 

8. Стійкість та якість систем ав-

томатичного регулювання.   
5 1 2 2 5   5 

Змістовний модуль 3. Автоматизація виробничих процесів в будівництві 

9. Розробка схем автоматизації 

сушильних установок. 
5 1 1 3 5   5 

10. Автоматизація процесів по-

мелу матеріалів.  
6 1 2 3 5   5 

11. Автоматизація  процесу зва-

жування та дозування компонен-

тів.  

5 1 1 3 7,5 0,5 2 5 

12. Автоматизація бетонозмішу-

вального виробництва 
5 1 1 3 5   5 

13. Автоматизація технологій 

теплової обробки 
6 1 2 3 7,5 0,5 2 5 

ІНДЗ: Курсова робота 24   24 24   24 

Всього год. 90 16 16 58 90 2 8 80 
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5. Теми практичних занять 

№ 

з/п 
Тема практичної роботи 

К-сть годин 

денна заочна 

1 Вивчення характеристик об’єктів керування 2  

2 Дослідження давачів 2  

3 Дослідження підсилювачів 2  

4 
Синтез дискретних систем автоматичного керування метода-

ми математичної логіки 
2 

 

5 Дослідження роботи виконавчих механізмів 2  

6 Аналіз стійкості систем автоматичного регулювання 2 2 

7 Дослідження законів регулювання  2  

8 Функціональні схеми автоматизації 2 2 

Разом 16 4 

 
6. Самостійна робота 

Самостійна робота є основним методом засвоєння студентом навчального ма-

теріалу в час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Самостійна робота 

студента над засвоєнням навчального матеріалу з навчальної дисципліни може 

виконуватися в бібліотеці, навчальних кабінетах і лабораторіях та в домашніх 

умовах. 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної/заочної форми навчання: 

8/4 годин - опрацювання лекційного матеріалу; 

8/4 години - підготовка до практичних робіт; 

24/24 години – виконання курсової роботи; 

14/46 годин - підготовка питань, які не розглядаються під час аудиторних за-

нять; 

4 години - підготовка до контрольних заходів. 

 

Завдання для самостійної роботи студентів 
№ 

з/

п 

Зміст самостійної роботи 
К-ть годин 

денна заочна 

1 
Типові  перехідні  процеси. Динамічний  коефіцієнт  регулю-

вання. Вибір закону регулювання 
2 7 

2 
Контроль властивостей суспензій і складу рідких та твердих сере-

довищ 
2 7 

3 Соленоїдні виконавчі механізми   2 6 

4 Структурні схеми і їх перетворення 2 7 

5 Динамічні показники якості. Інтегральні оцінки якості 2 7 

6 Автоматизація труби-сушарки. 2 6 

7 Автоматизація тунельної печі 2 6 

Разом 14 46 
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7. Індивідуальне навчально-дослідне  
завдання (ІНДЗ) 

 
Курсова робота виконується кожним студентом за індивідуально отриманим 

завданням. Зміст курсової роботи передбачає застосування отриманих теоретич-

них знань та навичок щодо  побудови систем автоматичного керування, володіння 

методами аналізу їх роботи і особливостями експлуатації, будови і принципу дії 

основних елементів та обґрунтування вибору засобів автоматизації. 

Обсяг курсової роботи складає до 30 сторінок пояснювальної записки  та гра-

фічної частини - 1 лист формату А1 (А2). 

 

8. Методи навчання 
 

1. Лекції проводяться з використанням технічних засобів навчання і  супрово-

джуються демонстрацією за допомогою відеопроектора лекційного матеріалу 

(схем, таблиць тощо).  

2. Практичні роботи мають необхідне методичне забезпечення на паперових і 

магнітних носіях. 

3. Індивідуальна робота включає виконання курсової роботи, мета якої закріп-

лення знань, які студенти отримують у процесі навчання. 

 

9. Методи контролю 
 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться у пи-

сьмовій формі. Контрольне завдання за модулем включає 15 тестових питань та 1 

практичне завдання. 

Контроль самостійної роботи проводиться: 

з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів; 

з практичних занять – шляхом тестування при захисті практичних робіт; 

за індивідуальним навчально-дослідним завданням - з допомогою перевірки та 

захисту курсової роботи. 

Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінки. 

 
10. Розподіл балів, що присвоюються студентам 

Введена кредитно-трансферна система організації навчального процесу зі 
100-бальною шкалою оцінювання знань студентів. 

Заліковий кредит – залік 
Сума балів = 100. 
Залік:  

� ∑балів  ≥ 60; 
� усі практичні роботи виконані та захищені. 

Розподіл балів: 
а) Відвідування лекцій: 16 балів, 2 бали за лекцію; 
б) Модульна контрольна робота:  
44 бали – МКР (16 тиждень). 
в) Практичні роботи: 40 балів. Всі п.р. оцінюються по 5 балів: 

� 1 бал – робота на занятті та вчасно зданий звіт; 
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� 4 бали – захист практичної роботи (тестування). 
За несвоєчасно захищений звіт кількість балів зменшується:  

- на 2-й тиждень 3,5 бала,  
- на 3-й тиждень 3 бала,  
- далі 2,5  бала. 

 

Поточне тестування, відвідування, модульна контрольна робота  Сума 

ЗМ1 ЗМ2 ЗМ3 

100 
41,5 18 41,5 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 

6 6 8 7,5 6,5 7,5 9 9 8 9 7,5 7,5 9 

ЗМ1 – змістовний модуль; 

Т1, Т2...Т9 – теми змістових модулів. 

 
Розподіл балів, що присвоюються студентам за виконання  

курсової роботи 
Пояснювальна  

записка 

Ілюстративна  

частина 
Захист роботи Сума 

до 30 до 30 до 40 100 

 
Шкала оцінювання 

 
Сума балів за всі 

форми навчаль-

ної діяльності 

Для  

курсового проекту (роботи) 
Для заліку 

90 – 100 відмінно    

 

зараховано 
82-89 

добре  
74-81 

64-73 
задовільно  

60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю по-

вторного скла-

дання 

0-34 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисцип-

ліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним ви-

вченням дисци-

пліни 

 

До заліку допускаються студенти, які виконали навчальний план. Залік зарахо-

вується, якщо студент набрав не менше 60 балів, виконав і захистив усі практичні 

роботи. 
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11. Методичне забезпечення 
Інформаційні ресурси у цифровому репозиторії / [Електронний ресурс]. – ре-

жим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/view/types/metods/: 

1. 04-03-41 Жомирук Р. В. (2013) Методичні вказівки до виконання курсової 

роботи з дисципліни «Автоматизація виробничих процесів на підприємствах бу-

діндустрії» для студентів за напрямом підготовки: 6.060101 «Будівництво» про-

фесійного спрямування «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріа-

лів» денної та заочної форм навчання / [Електронний ресурс]. – режим доступу: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/8745/ 

 

12. Рекомендована література 
Базова література 

1. Баховець Б.О., Ткачук Я.В. Основы автоматики и автоматизация производ-

ственных процессов в гидромелиорации. – Львов: В.Ш., 1989.  

2. Жомирук Р.В., Маланчук Є.З. Основи автоматизації гірничого виробництва. 

– Рівне: НУВГП, 2009. -372 с. 

2. Ревин Ю.Г., Костенко Ю.В. Основы автоматизации производственных про-

цессов. – М.: Агропромиздат, 1991. 

3. Нечаев Г.К. ,Пух А.П., Ружичка В.А. Автоматизация технологических про-

цессов на предприятиях стройиндустрии.-Киев : Выща школа, 1979.- 280 с. 

Допоміжна література 
1.  Окунев Н.А. и др. Автоматизация заводов по переработке нерудных строи-

тельных материалов. – Л.: Стройиздат, 1976. – 256с 

2.  Ганкин М.З. Автоматизация и телемеханизация производственных процес-

сов. – М.: Колос, 1985. 

3.  Боронихин А.С. Основы автоматизации производства  железобетонных из-

делий. – М.: Высшая школа, 1981. – 270с.  

4.  Мясковский И.Г. Тепловой контроль  и автоматизация тепловых процессов. 

– М.: Стройиздат, 1990. – 255 с.  

6. Кочетов В. С. и др. Автоматизация производственных процессов в промыш-

ленности строительных материалов.- Л.: Стройиздат,1978.-344 с 
 

13. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 
1. Цифрова бібліотека факультету електроніки НТТУ «КПІ» / [Електронний 

ресурс].  - режим доступу http://fel.kpi.ua/ 

2. Журнал «Технічна електродинаміка» / [Електронний ресурс].  - режим дос-

тупу http://techned.org.ua/ 

3. Цифровий репозиторій ХНУГХ ім. А.Н. Бекетова /  [Електронний ресурс].  - 

режим доступу http://eprints.kname.edu.ua/ 

4. Цифровий репозиторій Харківського національного університету В.Н. Каразіна 

/ [Електронний ресурс]. - режим доступу http:// 

dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/568 

5. Наукова бібліотека НУВГП (м.Рівне, вул. О. Новака 75) / [Електронний ре-

сурс].  - режим доступу http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka 

http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


