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Розміщення курсу  Електронний кампус КПІ ім. Ігоря Сікорського 

Програма освітнього компоненту 

1. Опис освітнього компоненту, його мета, предмети розробки та результати 
виконання: 

       Необхідність практичної реалізації освітнього компоненту обумовлена фактором 

необхідності набуття практичних навичек, пов’язаних з розробкою  засобів контролю параметрів 

технологічних процесів, для фахівців, діяльність яких орієнтована на розробку автоматизованих та 

комп’ютерно-інтегрованих систем контролю параметрів різноманітними виробничими процесами.   

     Мета освітнього компоненту: Підготовка бакалавра здатного орієнтуватися у номенклатурі 

методів та засобів вимірювання базових  параметрів різних технологічних та фізичних процесів 

і здатних самостійно розробляти елементи обладнення автоматизованих виробництв.. 

       Предметом вивчення є технічні засоби, що входять до складу систем контроля 

автоматизованих та комп’ютерно-інтегрованих технологічних процесів. 

     Програмні компетенції 

      Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

      Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

      Здатність здійснення безпечної діяльності 

      Здатність збереження навколишнього середовища. 



      Здатність зберігати та приумножувати моральні, культурні, наукові цінності і  досягнення 

суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у 

загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 

використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення 

здорового способу життя. 

     Здатність застосовувати знання математики, фізики, теоретичної механіки, опору матеріалів  , в 

обсязі, необхідному для розуміння процесів в елементах обладнення системах автоматизації та 

комп’ютерно-інтегрованих технологій.  

     Здатність обґрунтовувати вибір технічних засобів контроля ї 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 контролю та 

вимірювання систем автоматизації та систем керування. 

     Здатність проектувати елементи систем автоматизації з врахуванням вимог відповідних 

нормативно-правових документів та міжнародних стандартів. 

      Здатність проектувати засоби вимірювання ваги, сили, тиску, кількості рідини в ємності. 

     Здатність практично вирішувати питання, пов’язані з метрологічним забезпеченням 

виробничих процесів. 

     Здатність конструювати деталі та вузли засобів вимірювання та перетворення. 

      Здатність професійно розробляти текстову і графічну конструкторську документацію. 

 

            Програмні результати навчання 

       Знати суть процесів, що відбуваються в об’єктах, що розробляються.. 

     Знати принципи роботи технічних засобів контролю та вміти обґрунтовувати їх вибір на основі 

аналізу їх властивостей, призначення і технічних характеристи. з урухуванням вимог до  

обладненнясистеми автоматизації та експлуатаційних умов. 

     Знати основні положення і вимоги  Державних стандартів України (ДСТУ), що стасуються 

питань розробки конструкторської документації в галузі автоматизації та приладобудування. 

     Знати основи сучасних методів та технологій виробництва елементів приладів та апаратів. 

     Знати основні положення програм та методик випробування виробів галузі автоматизації та 

приладобудування. 

     Знати і володіти основами конструювання елементної бази приладів, апаратів, засобів 

контролю та регулювання. 

     Знати основні положення та методи конструювання приладів та апаратів контролю параметрів 

технологічних процесів.  

     Вміти застосовувати знання про основні принципи та методи вимірювання фізичних величин і 

основних технологічних параметрів для обгрунтування вибору засобів вимірювань та оцінювання 

їх метрологічних характеристик.  

 

    2. Пререквізити та постреквізити освітнього компоненту (місце в 

структурно-логічній схемі навчання за відповідною освітньою програмою) 

     Дисципліни, які необхідні для формування у студентів бази знань для реалізації задач 

осаітнього компоненту: 

                                        ЗО7 Вища математика 

                                        ЗО8 Фізика. 

                                         ЗО10 Комп’ютерна графіка. 

                                          ПО1 Електротехніка. 

                                          ПО4 Метрологія. 



                                          ПО8 Матеріалознавство. 

                                          ПО10 Інженерна графіка. 

                                          ПО12 Основи конструювання. 

                                           ПО14 Перетворювачі фізичних величин. 

       В якості освітніх компонентів, які базуються на результатах даного освітнього компоненту,  

слід вказати: 

                                          ПО16 Методи та засоби вимірювання параметрів 

                                                      технологічних процесів – 2. 

                                           ПО20 Виробнича практика.      

                                           ПО21 Дипломне проектування. 

                           

               

                               3. Навчальні матеріали та ресурси 

                                                   Базова література 

1. Автоматизація виробнгичих процесів: підручник / І.В. Ельперін, О.М. Пупена, 

В.М.Сідлецький, 

        С.М.Швед.—К.: Вид. Ліра-К, 2018. –378с.  

2. Глудкин О.П. Методы и устройства испытаний РЭС и ЭВС. -М.: Высшая школа, 1991._335 

с. 

3. Засоби та методи вимірювань неелектричних величин: підручник  / Є.С. Поліщуек, М.М. 

Дорожовець, Б.І. Стадник та ін.; за ред. Проф. Є.С.Поліщука – Львів : Вид-во “Бескид Біт”, 

2008. -618с. 

4. Кулаков М.В. Технологические измерения и приборы для химических производств: 

Учебник для вузов. –М.: Машиностроение,  1983.  –424с. 

5. Лукінюк М.В. Технологічні вимірювання та прилади: Навч. Посіб. – К.: НТУУ “КПІ”, 2007. 

–436с. 

6. Преображекнский В.П. Теплотехнические измерения и приборы: Учебник для вузов.- М.: 

      “Энергия,” 1978. -704с.  

7. Тимошенко С.П. Сопротивление материалов,  Том первый. –М.: Гос. изд. физ.-мат. лит., 

1960. -379с. 

                                        Додаткова література 

8. Андреева Е.В. Упругие єлементі приборов. –М.: Машиностроение, -1981.- 390с. 

9. Гонек Н.Ф. Манометры.—Л.:Машиностроение, 1979. –173с. 

10. Грошковский Януш Техника высокого вакуума. –М.: Мир, 1975, --360с. 

11. Жоховский М.К. Теория и расчет приборов с неуплотненным поршнем.  –М.: Изд-во 
стандартов, 1976. –330с. 

12. Кремлевский П.П. Расходомеры и счетчики количества: Справочник. –Л.: 
Машиностроение, 1989. --701с. 

13. Маковский Н.В. Автоматизация технологических процессов в деревообработке./Н.В. 

       Маковский—М.: Гослесбумиздат, 2002. –400с. 



14. Малиновский В.Д. Испытания аппаратуры и средств измерений на воздействие 
внешнего фактора. Справочник / Под ред. В.Д. Малиновского. –
М.:Машиностроение, 1993. –576с.  

15. Проектирование датчиков для измерения механических величин. Под ред. Осадчего 
Е.П.–М.: Машиностроение, 1979. –480с. 

16. Соколов В.А. Автоматизация технологических процессов пищевой 
промышленности./ В.А. Соколов.—М.: Агропромиздат, 1991. –445с. 

17. Федяков Е.М. Измерение переменных давлений. –М.: Изд—во стандартов, 1982.—
216с. 

18. Шишмарев В. Ю. Автоматизация технологических процесов./В.Ю.Шишмарев. –м.: 
Академия, 2012. –352с. 

 Зазначенe літературу  можна знайти в бібліотеці університета.  

  4. Самостійна робота студентів 

   На самостійну роботу студентів, для виконання освітнього компоненту – курсового 

проекту, освітньою програмою визначено 45 годин (1.5 кредита). 

 

5. Політика та контроль 

 

                              Політика освітнього компонента 

  Звертається увага на необхідність регулярного виконання,  у відповідності до 

встановленного графіка, завдань освітнього компонента. 

         

                                          Рейтингова система оцінювання           

        

         Рейтинг студента з освітнього компоненту розраховується зі 100 балів. 

З врахуванням структури курсового проекту, приймається слідуючий розподіл 

рейтингових балів: 

   * регулярність підготовки  

      матеріалів курсового  

        проекту – 10 балів; 

   * перший розділ – 15 балів; 

   * другий розділ  -- 15 балів; 

   * третій розділ   -- 30 балів; 

   * четвертий розділ – 15 балів; 

   * відповіді студента 

      на захисті 

      курсового проекту  – 15 балів. 

 

 

 

 

 

 

      

 



6. Таблиця співвідношення рейтингових балів і традиційних оцінок: 

Бали Оцінка 

100…95 Відмінно 

94…85 Дуже добре 

84…75 Добре 

74…65 Задовільно 

64…60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 

                            
   

Робочу програму  (силабус)  освітнього компоненту  складено: 

доцент кафедри ПБ,  к.т.н., доцент Нікітін Олександр Костянтинович, 

  Ухвалено кафедрою приладобудування (протокол №  12  від _11.06.2021р.) 

.Погоджено Методичною комісією приладобудівного факультету1 (протокол 
№ 6/21 від 17.06.2021 року). 

 

 
1Методичною радою університету– для загальноуніверситетських дисциплін. 


