
 ) 

Автоматизації та систем 
неруйнівного контролю 

ОСНОВИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ 

ПРОЦЕСІВ 
Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус) 

Реквізити навчальної дисципліни 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 

Галузь знань 15 Автоматизація та приладобудування  

Спеціальність 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

Освітня програма Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні 

Статус дисципліни Вибіркова 

Форма навчання Очна (денна) / очна (вечірня) 

Рік підготовки, семестр 1 курс, весняний семестр 

Обсяг дисципліни 4 кредитів ЄКТС / 120 годин 

Семестровий контроль/ 
контрольні заходи 

Залік  / поточний контроль, МКР 

Розклад занять Згідно з розкладом на сайті http://schedule.kpi.ua/ 

Мова викладання Українська 

Інформація про  
керівника курсу / 
викладачів 

Лектор: д.т.н.,доцент, Черепанська Ірина Юріївна, email: 
cherepanskairina@gmail.com,телеграм: @Dr_Irina_Yurievna 

Практичні: д.т.н.,доцент, Черепанська Ірина Юріївна, email: 
cherepanskairina@gmail.com,телеграм: @Dr_Irina_Yurievna 

Розміщення курсу https://classroom.google.com/c/NTQxMjM3NjIxNTk5  

Програма навчальної дисципліни 

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчання та результати навчання 

ААввттооммааттииззааццііяя  ввссююддии  ооттооччууєє  ллююддииннуу..  ННаа  ссььооггоодднніі  ддлляя  ззррууччннооссттіі  ллююддииннии  ааввттооммааттииззоовваанноо  ууссіі  

ппооббууттооввіі  ппррииллааддии  ((ппррааллььнніі  ммаашшииннии,,  ххооллооддииллььннииккии,,  ппииллооссооссии,,  ккааввооввааррккии  ттоощщоо)),,  ззаассооббии  

ппеерреессуувваанннняя  ((ллііффттии,,  ппііддййооммннииккии  ттаа  іінн..)),,  ддввеерріі,,  ссииссттееммии  ккооннддииццііооннуувваанннняя  ттаа  ссииггннааллііззааццііїї  ааввттооммооббіілліівв  

ттоощщоо..  ККооннччее  ннееооббххііддннооюю  єє  ааввттооммааттииззааццііяя  ввииррооббннииццттвв  ттаа  ккеерруувваанннняя  ттееххннооллооггііччннииммии  ппррооццеессааммии..  

ААввттооммааттииззааццііяя  ввииррооббннииццттвв  ттаа  ккеерруувваанннняя  ттееххннооллооггііччннииммии  ппррооццеессааммии  ввииккллююччааєє  ллююддссььккиийй  ффааккттоорр,,  

щщоо  ппііддввиищщууєє  ббееззппееччннііссттьь  ттаа  ппррооддууккттииввннііссттьь  ппрраацціі,,  яяккііссттьь  ппррооддууккццііїї,,  ррооббіітт,,  ппооссллуугг,,  ззнниижжууєє  

ййммооввііррннііссттьь  ввииннииккннеенннняя  аавваарріійй  ттаа  ттееххннооггеенннниихх  ккааттаассттрроофф..  ССааммее  ттооммуу  ннааввччааллььннаа  ддииссццииппллііннаа  

““ООссннооввии  ааввттооммааттииззааццііїї  ттееххннооллооггііччнниихх  ппррооццеессіівв””  єє  ннееооббххііддннооюю  ддлляя  ссттууддееннттіівв  ппррааккттииччнноо  ууссііхх  

ііннжжееннееррнниихх  ссппееццііааллььннооссттеейй,,  аа  ооссооббллииввоо  ппррии  ппііддггооттооввцціі  ммааггііссттрріівв  зз  ааввттооммааттииззааццііїї  ттаа  ккооммпп’’ююттееррнноо--

ііннттееггрроовваанниихх  ттееххннооллооггіійй..              

ЗЗггіідднноо  ррооббооччооггоо  ннааввччааллььннооггоо  ппллааннуу  ннааввччааллььннаа  ддииссццииппллііннаа  ««ООссннооввии  ааввттооммааттииззааццііїї  

ттееххннооллооггііччнниимм  ппррооццеессіівв»»ввииккллааддааєєттььссяя  ссттууддееннттаамм  ппеерршшооггоо  ррооккуу  ппііддггооттооввккии  ооссввііттннььооггоо  ссттууппеенняя  

««ммааггііссттрр»»  уу  ддррууггооммуу  ((ввеесснняяннооммуу))  ссееммеессттрріі,,  яяккіі  ннааввччааююттььссяя  ззаа  ссппееццііааллььннііссттюю  115511  ААввттооммааттииззааццііяя  ттаа  

ккооммпп’’ююттееррнноо--ііннттееггрроовваанніі  ттееххннооллооггііїї,,  ттееррмміінн  ннааввччаанннняя  11  рріікк  44  ммііссяяцціі..  

ММееттооюю  ввииввччеенннняя  ддииссццииппллііннии  єє  ффооррммуувваанннняя  іі  ррооззввииттоокк  уу  ссттууддееннттіівв  ккооммппееттееннцціійй  щщооддоо  

ааннааллііззуу  ррооббооттии  ссууччаасснниихх  ввииррооббннииццттвв  ттаа  ттееххннооллооггііччнниихх  ппррооццеессіівв,,ррооззррооббккии  ссииссттеемм  ааввттооммааттииччннооггоо  

ккеерруувваанннняя  ннииммии,,  аа  ттааккоожж  ззаассттооссуувваанннняя  ттееххннііччнниихх  ттаа  ппррооггррааммнниихх  ззаассооббіівв  ааввттооммааттииззааццііїї  іі  

ііннффооррммааццііййнноо--ккооммпп’’ююттееррнниихх  ттееххннооллооггіійй  ппррии  ррооззвв’’яяззаанннніі  ттииппооввиихх  ііннжжееннееррнниихх  ззааддаачч..  

ППррееддммееттоомм  ввииввччеенннняя  ддииссццииппллііннии  єє  ссууччаасснніі  ввииккооннааввччіі  ммееххааннііззммии,,  ррееггууллююююччіі  ооррггааннии  ттаа  

ззаассооббии  ввииммііррюювваанннняя  ттееххннооллооггііччнниихх  ппааррааммееттрріівв,,  ммііккррооппррооццеессооррнніі  ттаа  ммееххааттрроонннніі  ззаассооббии  
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ааввттооммааттииззааццііїї,,  ррооббооттооттееххннііччнніі  ппррииссттррооїї,,  ппррооммииссллооввіі  ммеерреежжіі,,  ссииссттееммии  ааввттооммааттииззооввааннооггоо  ккеерруувваанннняя  

((ССААКК)),,  ррееггууллюювваанннняя  ((ССААРР)),,  ввииммііррюювваанннняя  ((ССААВВ)),,  ааввттооммааттииззоовваанніі  ссииссттееммии  ууппррааввлліінннняя  ттееххннооллооггііччннииммии  

ппррооццеессааммии  ((ААССУУ  ТТПП))..  

ППррооггррааммнніі  ррееззууллььттааттии  ннааввччаанннняя::  

РРНН0077..  ААннааллііззууввааттии  ввииррооббннииччоо--ттееххннііччнніі  ссииссттееммии  уу  ппееввнніійй  ггааллууззіі  ддііяяллььннооссттіі  яякк  ообб’’єєккттии  

ааввттооммааттииззааццііїї  іі  ввииззннааччааттии  ссттррааттееггііюю  їїхх  ааввттооммааттииззааццііїї  ттаа  ццииффррооввооїї  ттррааннссффооррммааццііїї  

РРНН0099..  РРооззррообблляяттии  ффууннккццііооннааллььннуу,,  ооррггааннііззааццііййннуу,,  ттееххннііччннуу  ттаа  ііннффооррммааццііййннуу  ссттррууккттууррии  

ссииссттеемм  ааввттооммааттииззааццііїї  ссккллааддннииммии  ттееххннооллооггііччннииммии  ттаа  ооррггааннііззааццііййнноо--ттееххннііччннииммии  ообб’’єєккттааммии,,  

ррооззррообблляяттии  ппррооггррааммнноо--ттееххннііччнніі  ккееррууююччіі  ккооммппллееккссии  іізз  ззаассттооссооввуувваанннняямм  ммеерреежжееввиихх  ттаа  

ііннффооррммааццііййнниихх  ттееххннооллооггіійй,,  ппррооммииссллооввиихх  ккооннттррооллеерріівв,,  ммееххааттрроонннниихх  ккооммппооннееннттіівв,,  ррооббооттооттееххннііччнниихх  

ппррииссттррооїївв,,  ззаассооббіівв  ллююддиинноо--ммаашшииннннооггоо  ііннттееррффееййссуу  ттаа  зз  ууррааххуувваанннняямм  ттееххннооллооггііччнниихх  ууммоовв  ттаа  ввииммоогг  

ддоо  ууппррааввлліінннняя  ввииррооббннииццттввоомм..  

  

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за 
відповідною освітньою програмою) 

ДДааннаа  ннааввччааллььннаа  ддииссццииппллііннаа  єє  ввииббііррккооввооюю  іі  ннее  ввххооддииттьь  уу  ссттррууккттууррнноо--ллооггііччннуу  ссххееммуу  

ннааввччаанннняя  ззаа  ооссввііттннііммии  ппррооггррааммааммии..  ДДлляя  ууссппіішшннооггоо  ооссввооєєнннняя  ддааннооїї  ддииссццииппллііннии  ссттууддееннтт  ппооввииннеенн  

ввііддппооввііддааттии  ннаассттууппнниимм  ккррииттееррііяямм::  

−−  ммааттии  уумміінннняя  ттаа  ннааввииччккии  ррооббооттии  зз  ппееррссооннааллььнниимм  ккооммпп’’ююттеерроомм  ннаа  ррііввнніі  ввппееввннееннооггоо  

ккооррииссттууввааччаа;;  

−−  ввооллооддііттии  ппррииннааййммнніі  оодднниимм  ппааккееттоомм  ппррооггрраамм  ддлляя  ррооззррооббллеенннняя  ппррооееккттнноо--

ккооннссттррууккттооррссььккооїї  ддооккууммееннттааццііїї  ннаа  ррііввнніі  ввппееввннееннооггоо  ккооррииссттууввааччаа;;  

−−  ммааттии  ууяяввллеенннняя  ппрроо  ппррииннццииппии  ддііїї,,  ббууддооввуу  ттаа  ппррииззннааччеенннняя  ооссннооввнниихх  ттееххннііччнниихх  ззаассооббіівв  

ааввттооммааттииззааццііїї;;  

−−  ввооллооддііттии  ннааввииччккааммии  ппррооееккттуувваанннняя  ссииссттеемм  ааввттооммааттииззааццііїї..    

ННааввччааллььннаа  ддииссццииппллііннаа  ззааббееззппееччууєє  ссттууддееннттіівв  ввііддппооввііддннииммии  ззннаанннняяммии  ддлляя  ууссппіішшннооггоо  

ввииккооннаанннняя  ммааггііссттееррссььккооїї  ддииссееррттааццііїї  ттаа  ппооддааллььшшооїї  ппррооффеессііййннооїї  ддііяяллььннооссттіі..  

3. Зміст навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна складається з наступних розділів і тем: 

11..  ЗЗааггааллььнніі  ппоонняяттттяя  ттаа  ввииззннааччеенннняя..  ООссннооввнніі  ппоонняяттттяя  ппрроо  ввииррооббннииццттввоо,,  ттееххннооллооггііччнніі  ппррооццеессии  ттаа  їїхх  

ааввттооммааттииззааццііюю..  

11..11..  ППоонняяттттяя  ммееххааннііззааццііїї  ттаа  ааввттооммааттииззааццііїї..  ВВііддммііннннііссттьь  ааввттооммааттииззааццііїї  ввіідд  ммееххааннііззааццііїї..  ЕЕффееккттии,,  

щщоо  ооттррииммууююттььссяя  ввіідд  ааввттооммааттииззааццііїї  ввииррооббннииццттвваа  ттаа  ттееххннооллооггііччнниихх  ппррооццеессіівв..  

11..22..  ВВииррооббннииццттввоо  ттаа  ййооггоо  ссттррууккттуурраа  ((ееллееммееннттии))..  ССууччаассннаа  ккооннццееппццііяя  ооррггааннііззааццііїї  ввииррооббннииццттвваа..  

ГГннууччккаа  ккооммпп’’ююттееррнноо--ііннттееггррооввааннаа  ссииссттееммаа  ((ГГККІІСС)),,  ггннууччккаа  ввииррооббннииччаа  ссииссттееммаа  ((ГГВВСС)),,  ггннууччккаа  

ввииррооббннииччаа  ккооммііррккаа  ((ГГВВКК))  ттаа  ммооддуулльь  ((ГГВВММ))..    

11..33..  ЗЗаассооббии  ааввттооммааттииззааццііїї  ГГВВСС,,  ГГВВКК  ттаа  ГГВВММ..  ППррооммииссллооввіі  ррооббооттии  ттаа  ррооббооттоо  ттееххннііччнніі  ссииссттееммии  яякк  

ооссннооввнніі  ззаассооббии  ааввттооммааттииззааццііїї  ттееххннооллооггііччнниихх  ппррооццеессіівв..  

11..44..  ЖЖооррссттккаа  ттаа  ггннууччккаа  ааввттооммааттииззааццііяя  уу  ввииррооббннииццттввіі..    

11..55..  РРііввнніі  ввииккооррииссттаанннняя  ттееххннііччнниихх  ззаассооббіівв  ааввттооммааттииззааццііїї::  ппееррввиинннніі,,  ввттоорриинннніі,,  ккііннццееввіі  

((ввииккооннааввччіі  ммееххааннііззммии  ттаа  ррееггууллююююччіі  ооррггааннии))  ззаассооббии  ааввттооммааттииззааццііїї..  

22..  ЕЕллееммееннттии  ссииссттееммии  ааввттооммааттииззооввааннооггоо  ккеерруувваанннняя  ((ССААКК))  ттееххннооллооггііччннииммии  ппррооццеессааммии  

22..11..  ХХааррааккттееррииссттииккии  ттаа  ппааррааммееттррии  ееллееммееннттіівв  ССААКК  

22..22..  ППееррввиинннніі  ееллееммееннттии  ССААКК..  ДДааттччииккии..  

22..33..  ВВттоорриинннніі  ееллееммееннттии  ССААКК..  ЦЦииффррооввіі  ппррииссттррооїї  ааввттооммааттииккии..  ААннааллооггооввіі  ттаа  ааннааллооггооввоо--ццииффррооввіі  

ппррииссттррооїї..  

22..44..  ККііннццееввіі  ееллееммееннттии  ССААКК..  ППррииссттррооїї  ккеерруувваанннняя,,  ввииккооннааввччіі  ммееххааннііззммии,,  ррееггууллююююччіі  ооррггааннии..  

ВВииммііррююввааллььнніі  ппррииссттррооїї..  



33..  ААввттооммааттииччнніі  ссииссттееммии  

33..11..  ППррииккллаадд  ссииссттееммии  ааввттооммааттииччннооггоо  ккооннттррооллюю  ттееммппееррааттууррии  

33..22..  ППррииккллаадд  ссииссттееммии  ааввттооммааттииччннооггоо  ккеерруувваанннняя  ввииккооннааввччиимм  ееллееккттррооддввииггуунноомм  

33..33..  ППррииккллаадд  ссииссттееммии  ааввттооммааттииччннооггоо  ррееггууллюювваанннняя  ттееммппееррааттууррии  

33..44..  ППррииккллааддии  ссииссттеемм  ааввттооммааттииччннооггоо  ккооннттррооллюю  ттееххннооллооггііччнниихх  ппааррааммееттрріівв  

44..  ППррииннццииппии  ааввттооммааттииччннооггоо  ккеерруувваанннняя  ввииккооннааввччииммии  ммееххааннііззммааммии  

44..11..  ООссннооввии  ттееооррііїї  ааввттооммааттииччннооггоо  ккеерруувваанннняя  ттееххннііччннииммии  ообб’’єєккттааммии..  

44..22..  ММааттееммааттииччнніі  ммооддеелліі  ссииссттеемм  ааввттооммааттииччннооггоо  ккеерруувваанннняя  ввииккооннааввччииммии  ммееххааннііззммааммии..  

44..33..  ЗЗааггааллььнніі  ввііддооммооссттіі  ппрроо  ооддннооккооннттууррнніі  ттаа  ббааггааттооккооннттууррнніі  ссииссттееммии  ааввттооммааттииччннооггоо  

ккеерруувваанннняя..  

44..44..  ЗЗааггааллььнніі  ввііддооммооссттіі  ппрроо  ооппттииммааллььнніі  ттаа  ааддааппттииввнніі  ссииссттееммии  ккеерруувваанннняя  

55..  ААввттооммааттииззоовваанніі  ссииссттееммии  ууппррааввлліінннняя  ппііддппррииєєммссттввааммии  ((ААССУУПП))  ттаа  ттееххннооллооггііччннииммии  ппррооццеессааммии  

((ААССУУ  ТТПП))  

55..11..  ЗЗааггааллььннаа  ссттррууккттууррннаа  ссххееммаа  ААССУУПП  

55..22..  ЗЗааггааллььннаа  ссттррууккттууррннаа  ссххееммаа  ААССУУ  ТТПП  

55..33..  ООррггааннііззааццііяя  ппррооццеессуу  ппллааннуувваанннняя  ввииррооббннииццттвваа..  ЗЗааддааччіі  ооппттииммааллььннооггоо  ккеерруувваанннняя  ззааппаассааммии,,  

ввииррооббннииччооюю  ппррооггррааммооюю,,  ттррааннссппооррттннииммии  ппооттооккааммии,,  ззааммооввллеенннняяммии  ттаа  іінн..  

55..44..  ППррооггррааммннее  ккеерруувваанннняя  ооббллааддннаанннняямм..  ССииссттееммии  ччииссллооввооггоо  ппррооггррааммннооггоо  ккеерруувваанннняя  ((ЧЧППКК))  

ттееххннооллооггііччнниимм  ооббллааддннаанннняямм..  

66..  ННооввііттнніі  ммееттооддии  ттаа  ттееххннооллооггііїї  ааввттооммааттииззааццііїї  ттееххннооллооггііччнниихх  ппррооццеессіівв  
6.1. Технології м’яких обчислень (SoftComputing). 
6.2. Нейротехнології обробки даних. 
6.3. Технологія fuzzylogic. 
6.4. Технологія генетичних обчислень. 
6.5. Гібридні технології обробки даних. 

  

4. Навчальні матеріали та ресурси 

Базова література 

1. Черепанська І.Ю., Сазонов А.Ю. Сучасні інформаційні технології та системний аналіз в 

наукових дослідженнях. Навчальний посібник. − Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. − с. 
2. Жученко А.І., Черепанська І.Ю., Сазонов А.Ю., Ковалюк Д.О. Технології штучного інтелекту 

та основи машинного зору в автоматизації: теорія і практика: підручник під грифом “КПІ ім. 

Ігоря Сікорського” Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019−386 с. 
3. Гнучкі комп’ютеризовані системи: проектування, моделювання і управління: Підручник / 

Л.С. Ямпольский, П.П. Мельничук, Б.Б. Самотокін, М.М. Поліщук, М.М. Ткач, К.Б. 
Остапченко, О.І. Лісовіченко. – Житомир: ЖДТУ, 2005. – 680 с. 

4. Анастасенко С. М. Основи автоматизації об'єктів теплоенергетики: навчальний посібник / 
С.М. Анастасенко, І.С. Білюк, Л.І. Бугрім, С.О. Гаврилов [та 3 інших]. - Львів: Видавництво 
"Новий Світ-2000", 2021. - 110 с. 

5. Пістун Є. П. Основи автоматики та автоматизації : навчальний посібник / Євген Пістун, Іван 
Стасюк. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. - 334 с. 

6. Шмельов Ю. М. Основи автоматизації технологічних процесів: навчальний посібник / 
Шмельов, Ю.М., Кришан О.Ф., Омельченко О.В., Хебда А.С., Бойко С.М., Стущанський Ю.В., 
Колонтаєвський І.А., Колєснік О.М., Мельник О.Є. - Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2018. - 
101 с. 

7. Папушин Ю. Л. Основи автоматизації гірничого виробництва: (курс лекцій) / Ю.Л. Папушин, 
В.С. Білецький. - Донецьк : Східний видавничий дім, 2007. - 167 с. 

8. Пушкар, М.С. Проектування систем автоматизації [Текст]: навч. посібник / М.С. Пушкар, С.М. 
Проценко – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2013. – 268 с.  

 



Додаткова література 

9. Технічні засоби автоматизації: Створення схем для електричних систем керування 
технологічним процесом об’єкту автоматизації: навч. посіб. Для студ. спеціальності 151 
«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» за освітньо-професійною 
програмою «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології хімічних виробництв» /В. 
М. Ковалевський; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 2019.– 124 с. Електронний доступ: 
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/29684 

10. Лукінюк М. В.Контроль і керування хіміко-технологічними процесами: У 2 кн. Кн. 
2.Керування хіміко-технологічними процесами [Текст] : навч. посіб. для студ.вищ. навч. 
закл., які навчаються за напрямом: «Хімічна технологія та інженерія» / М. В. Лукінюк. – К.: 
НТУУ «КПІ», 2012. – 336 с. 

11. Технічні засоби автоматизації: Створення схем для електричних систем 
керуваннятехнологічним процесом об’єкту автоматизації. [Електронний ресурс]: навч. 
посіб. Длястуд. спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» 
заосвітньо-професійною програмою «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 
технологіїхімічних виробництв» /В. М. Ковалевський; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 2019. – 124 
с.Електронний доступ: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/29684 

12. Трегуб В.Г. Проектування систем автоматизації. Навч. пос. – К.: Вид-во Ліра, 2014. – 344 с. 
13. Колодницький М.М. Елементи теорії САПР складних систем: Навч. посібник – Житомир: 

ЖІТІ, 1999. – 512 с. 
14. Пупена О.М. Промислові мережі та інтеграційні технології в автоматизованих системах: 

Навчальний посібник / О.М. Пупена, І.В. Ельперін, Н.М. Луцька, А.П. Ладанюк. – К. Вид-во 
“Ліра”, 2011. – 552с. 

Електронні ресурси 

15. I2C-bus specificationandusermanual. [Електронний ресурс] – Режим доступу.: 
http://www.nxp.com/documents/user_manual/UM10204.pdf.  – Назва з сайту. 

 

Навчальний контент 

5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Структура кредитного модуля 

Назви тем 

Кількість годин 

Всього 

у тому числі 

лекції 
Практичні 

(комп’ютерний  
практикум) 

СРС 

Розділ 1. ЗЗааггааллььнніі  ппоонняяттттяя  ттаа  ввииззннааччеенннняя..  ООссннооввнніі  ппоонняяттттяя  ппрроо  ввииррооббннииццттввоо,,  ттееххннооллооггііччнніі  ппррооццеессии  
ттаа  їїхх  ааввттооммааттииззааццііюю 

11..11..  ППоонняяттттяя  ммееххааннііззааццііїї  ттаа  ааввттооммааттииззааццііїї..  ВВііддммііннннііссттьь  
ааввттооммааттииззааццііїї  ввіідд  ммееххааннііззааццііїї..  ЕЕффееккттии,,  щщоо  ооттррииммууююттььссяя  
ввіідд  ааввттооммааттииззааццііїї  ввииррооббннииццттвваа  ттаа  ттееххннооллооггііччнниихх  
ппррооццеессіівв..  1,5 0,5 − 1 

11..22..  ВВииррооббннииццттввоо  ттаа  ййооггоо  ссттррууккттуурраа  ((ееллееммееннттии))..  ССууччаассннаа  

ккооннццееппццііяя  ооррггааннііззааццііїї  ввииррооббннииццттвваа..  ГГннууччккаа  

ккооммпп’’ююттееррнноо--ііннттееггррооввааннаа  ссииссттееммаа  ((ГГККІІСС)),,  ггннууччккаа  

ввииррооббннииччаа  ссииссттееммаа  ((ГГВВСС)),,  ггннууччккаа  ввииррооббннииччаа  ккооммііррккаа  

((ГГВВКК))  ттаа  ммооддуулльь  ((ГГВВММ))..  3,5 0,5  1 

11..33..  ЗЗаассооббии  ааввттооммааттииззааццііїї  ГГВВСС,,  ГГВВКК  ттаа  ГГВВММ..  ППррооммииссллооввіі  

ррооббооттии  ттаа  ррооббооттоо  ттееххннііччнніі  ссииссттееммии  яякк  ооссннооввнніі  ззаассооббии  

ааввттооммааттииззааццііїї  ттееххннооллооггііччнниихх  ппррооццеессіівв..  5 2 2 1 

http://ela.kpi.ua/handle/123456789/29684
http://ela.kpi.ua/handle/123456789/29684
http://www.nxp.com/documents/user_manual/UM10204.pdf


11..44..  ЖЖооррссттккаа  ттаа  ггннууччккаа  ааввттооммааттииззааццііяя  уу  ввииррооббннииццттввіі..    1,5 0,5  − 1 

11..55..  РРііввнніі  ввииккооррииссттаанннняя  ттееххннііччнниихх  ззаассооббіівв  ааввттооммааттииззааццііїї::  

ппееррввиинннніі,,  ввттоорриинннніі,,  ккііннццееввіі  ((ввииккооннааввччіі  ммееххааннііззммии  ттаа  

ррееггууллююююччіі  ооррггааннии))  ззаассооббии  ааввттооммааттииззааццііїї..  1,5 0,5  − 1 

РРооззддіілл  22..  ЕЕллееммееннттии  ссииссттеемм  ааввттооммааттииззооввааннооггоо  ккеерруувваанннняя  ((ССААКК))  ттееххннооллооггііччннииммии  ппррооццеессааммии  

22..11..  ХХааррааккттееррииссттииккии  ттаа  ппааррааммееттррии  ееллееммееннттіівв  ССААКК  6 2 2 2 

2.2. ППееррввиинннніі  ееллееммееннттии  ССААКК..  ДДааттччииккии.. 6 2 2 2 

2.3. ВВттоорриинннніі  ееллееммееннттии  ССААКК..  ЦЦииффррооввіі  ппррииссттррооїї  

ааввттооммааттииккии..  ААннааллооггооввіі  ттаа  ааннааллооггооввоо--ццииффррооввіі  ппррииссттррооїї..  4 2  − 2 

2.4. ККііннццееввіі  ееллееммееннттии  ССААКК..  ППррииссттррооїї  ккеерруувваанннняя,,  

ввииккооннааввччіі  ммееххааннііззммии,,  ррееггууллююююччіі  ооррггааннии..  ВВииммііррююввааллььнніі  

ппррииссттррооїї..  8 2 4 2 

Розділ 3. ААввттооммааттииччнніі  ссииссттееммии  
33..11..  ППррииккллаадд  ссииссттееммии  ааввттооммааттииччннооггоо  ккооннттррооллюю  
ттееммппееррааттууррии  5 1 2 2 

33..22..  ППррииккллаадд  ссииссттееммии  ааввттооммааттииччннооггоо  ккеерруувваанннняя  
ввииккооннааввччиимм  ееллееккттррооддввииггуунноомм  5 1 2 2 

33..33..  ППррииккллаадд  ссииссттееммии  ааввттооммааттииччннооггоо  ррееггууллюювваанннняя  
ттееммппееррааттууррии  5 1 2 2 

33..44..  ППррииккллааддии  ссииссттеемм  ааввттооммааттииччннооггоо  ккооннттррооллюю  
ттееххннооллооггііччнниихх  ппааррааммееттрріівв  

3 1  2 

Розділ 4. ППррииннццииппии  ааввттооммааттииччннооггоо  ккеерруувваанннняя  ввииккооннааввччииммии  ммееххааннііззммааммии 
44..11..  ООссннооввии  ттееооррііїї  ааввттооммааттииччннооггоо  ккеерруувваанннняя  ттееххннііччннииммии  
ообб’’єєккттааммии  4 2 −  2 

44..22..  ММааттееммааттииччнніі  ммооддеелліі  ссииссттеемм  ааввттооммааттииччннооггоо  
ккеерруувваанннняя  ввииккооннааввччииммии  ммееххааннііззммааммии  4 2  − 2 

44..33..  ЗЗааггааллььнніі  ввііддооммооссттіі  ппрроо  ооддннооккооннттууррнніі  ттаа  
ббааггааттооккооннттууррнніі  ссииссттееммии  ааввттооммааттииччннооггоо  ккеерруувваанннняя  4 2 −  2 

44..44..  ЗЗааггааллььнніі  ввііддооммооссттіі  ппрроо  ооппттииммааллььнніі  ттаа  ааддааппттииввнніі  
ссииссттееммии  ккеерруувваанннняя  4 2  − 2 

РРооззддіілл  55..  ААввттооммааттииззоовваанніі  ссииссттееммии  ууппррааввлліінннняя  ппііддппррииєєммссттввааммии  ((ААССУУПП))  ттаа  ттееххннооллооггііччннииммии  

ппррооццеессааммии  ((ААССУУ  ТТПП))  

55..11..  ЗЗааггааллььннаа  ссттррууккттууррннаа  ссххееммаа  ААССУУПП  2,5 0,5 − 2 

55..22..  ЗЗааггааллььннаа  ссттррууккттууррннаа  ссххееммаа  ААССУУ  ТТПП  2,5 0,5 − 2 

55..33..  ООррггааннііззааццііяя  ппррооццеессуу  ппллааннуувваанннняя  ввииррооббннииццттвваа..  
ЗЗааддааччіі  ооппттииммааллььннооггоо  ккеерруувваанннняя  ззааппаассааммии,,  ввииррооббннииччооюю  
ппррооггррааммооюю,,  ттррааннссппооррттннииммии  ппооттооккааммии,,  ззааммооввллеенннняяммии  
ттаа  іінн..  11 3 6 2 

55..44..  ППррооггррааммннее  ккеерруувваанннняя  ооббллааддннаанннняямм..  ССииссттееммии  

ччииссллооввооггоо  ппррооггррааммннооггоо  ккеерруувваанннняя  ((ЧЧППКК))  ттееххннооллооггііччнниимм  

ооббллааддннаанннняямм..  6 2 2 2 

Розділ 6. ННооввііттнніі  ммееттооддии  ттаа  ттееххннооллооггііїї  ааввттооммааттииззааццііїї  ттееххннооллооггііччнниихх  ппррооццеессіівв  

66..11..  Технології м’яких обчислень (SoftComputing)  3 1  − 2 

66..22..  Нейротехнології обробки даних.  9 2 4 3 

66..33..  Технологія fuzzylogic.  4 2  − 2 

66..44..  Технологія генетичних обчислень. 4,5 0,5 2 2 

66..55..  Гібридні технології обробки даних.  2,5 0,5  − 2 

Модульна контрольна робота 2  − 2 − 
Залік 2  − 2  − 

Всього 120 36 36 48 



Лекційні заняття 

№ 

з/п 

Назва теми лекції та перелік основних питань  

(перелік дидактичних засобів, посилання на літературу та завдання на СРС) 

Розділ 1. ЗЗааггааллььнніі  ппоонняяттттяя  ттаа  ввииззннааччеенннняя..  ООссннооввнніі  ппоонняяттттяя  ппрроо  ввииррооббннииццттввоо,,  ттееххннооллооггііччнніі  ппррооццеессии  

ттаа  їїхх  ааввттооммааттииззааццііюю 

1.  ЗЗааггааллььнніі  ппоонняяттттяя  ттаа  ввииззннааччеенннняя..  ООссннооввнніі  ппоонняяттттяя  ппрроо  ввииррооббннииццттввоо,,  ттееххннооллооггііччнніі  ппррооццеессии  ттаа  

їїхх  ааввттооммааттииззааццііюю 

11..11..ППоонняяттттяя  ммееххааннііззааццііїї  ттаа  ааввттооммааттииззааццііїї..  ВВііддммііннннііссттьь  ааввттооммааттииззааццііїї  ввіідд  ммееххааннііззааццііїї..  ЕЕффееккттии,,  

щщоо  ооттррииммууююттььссяя  ввіідд  ааввттооммааттииззааццііїї  ввииррооббннииццттвваа  ттаа  ттееххннооллооггііччнниихх  ппррооццеессіівв..  

22..11..ВВииррооббннииццттввоо  ттаа  ййооггоо  ссттррууккттуурраа  ((ееллееммееннттии))..  ССууччаассннаа  ккооннццееппццііяя  ооррггааннііззааццііїї  ввииррооббннииццттвваа..  

ГГннууччккаа  ккооммпп’’ююттееррнноо--ііннттееггррооввааннаа  ссииссттееммаа  ((ГГККІІСС)),,  ггннууччккаа  ввииррооббннииччаа  ссииссттееммаа  ((ГГВВСС)),,  ггннууччккаа  

ввииррооббннииччаа  ккооммііррккаа  ((ГГВВКК))  ттаа  ммооддуулльь  ((ГГВВММ))..  

33..11..ЖЖооррссттккаа  ттаа  ггннууччккаа  ааввттооммааттииззааццііяя  уу  ввииррооббннииццттввіі..  

44..11..РРііввнніі  ввииккооррииссттаанннняя  ттееххннііччнниихх  ззаассооббіівв  ааввттооммааттииззааццііїї::  ппееррввиинннніі,,  ввттоорриинннніі,,  ккііннццееввіі  

((ввииккооннааввччіі  ммееххааннііззммии  ттаа  ррееггууллююююччіі  ооррггааннии))  ззаассооббии  ааввттооммааттииззааццііїї..  

2.  ЗЗаассооббии  ааввттооммааттииззааццііїї  ГГВВСС,,  ГГВВКК  ттаа  ГГВВММ..  ППррооммииссллооввіі  ррооббооттии  ттаа  ррооббооттоо  ттееххннііччнніі  ссииссттееммии  яякк  

ооссннооввнніі  ззаассооббии  ааввттооммааттииззааццііїї  ттееххннооллооггііччнниихх  ппррооццеессіівв..  

 11..11..  ППррооммииссллооввіі  ррооббооттии  ттаа  ррооббооттоо  ттееххннііччнніі  ссииссттееммии  яякк  ооссннооввнніі  ззаассооббии  ааввттооммааттииззааццііїї  

ттееххннооллооггііччнниихх  ппррооццеессіівв  уу  ГГВВСС,,  ГГВВКК,,  ГГВВММ..  ГГааллууззіі  ззаассттооссуувваанннняя  ппррооммииссллооввиихх  ррооббооттіівв..  

11..22..  ККллаассииффііккааццііяя  ппррооммииссллооввиихх  ррооббооттіівв..  

11..33..  ППааррааммееттррии  іі  ххааррааккттееррииссттииккии  ппррооммииссллооввиихх  ррооббооттіівв..  РРооббооччіі  ззооннии  ттаа  ссииссттееммии  ккооооррддииннаатт  

ппррооммииссллооввиихх  ррооббооттіівв    

РРооззддіілл  22..  ЕЕллееммееннттии  ссииссттееммии  ааввттооммааттииззооввааннооггоо  ккеерруувваанннняя  ((ССААКК))  ттееххннооллооггііччннииммии  ппррооццеессааммии 

3.  ХХааррааккттееррииссттииккии  ттаа  ппааррааммееттррии  ееллееммееннттіівв  ССААКК  

33..11..  ССттааттииччнніі  іі  ддииннааммііччнніі  ххааррааккттееррииссттииккии  

33..22..  ММееттррооллооггііччнніі  ххааррааккттееррииссттииккии  

33..33..  ППооккааззннииккии  ннааддііййннооссттіі  

4.  ППееррввиинннніі  ееллееммееннттии  ССААКК..  ДДааттччииккии..  

4.1. Види датчиків.  

4.2. Характеристики датчиків. Похибки датчиків 

4.3. Безконтактні датчики 

4.4. Аналогові датчики 

4.5. Датчики тиску 

4.6. Датчики температури  

5.  ВВттоорриинннніі  ееллееммееннттии  ССААКК..  ЦЦииффррооввіі  ппррииссттррооїї  ааввттооммааттииккии..  ААннааллооггооввіі  ттаа  ааннааллооггооввоо--ццииффррооввіі  

ппррииссттррооїї.. 

5.1. Підсилювачі: електронні напівпровідникові, магнітні, електромагнітні.  

5.2. Реле: електромагнітні, постійного та змінного струму, теплове, часу, контактори, 

магнітні пускачі, фотореле, електронне реле. 

5.3. ЦЦииффррооввіі  ппррииссттррооїї  ааввттооммааттииккии: логічні елементи І, АБО, НІ та їх комбінації; тригери, 

регістри, лічильники імпульсів,  

5.4. ААннааллооггооввіі  ттаа  ааннааллооггооввоо--ццииффррооввіі  ппррииссттррооїї: ЦАП та АЦП, операційний підсилювач, 

комутатори,  

 



6.  ККііннццееввіі  ееллееммееннттии  ССААКК..  ППррииссттррооїї  ккеерруувваанннняя,,  ввииккооннааввччіі  ммееххааннііззммии,,  ррееггууллююююччіі  ооррггааннии..  

ВВииммііррююввааллььнніі  ппррииссттррооїї..  

66..11..  ЕЕллееккттррииччнніі  ввииккооннааввччіі  ммееххааннііззммии::  ееллееккттррооддввииггууннии,,  ееллееккттррооммааггннііттии..  

66..22..  ГГііддррааввллііччнніі  ввииккооннааввччіі  ммееххааннііззммии..  

66..33..  ППннееввммааттииччнніі  ввииккооннааввччіі  ммееххааннііззммии..  

66..44..  ППррииссттррооїї  ккеерруувваанннняя::  ккооммааннддоо--ааппаарраатт  зз  жжооррссттккооюю  ллооггііккооюю,,  ппррооггррааммооввааннаа  ррееллее,,    

ккооммааннддоо--ааппаарраатт    ннаа  ооссннооввіі  ппррооггррааммооввааннооггоо  ррееллее  

Розділ 3. ААввттооммааттииччнніі  ссииссттееммии  

7.  ППррииккллааддии  ааввттооммааттииччнниихх  ((ааввттооммааттииззоовваанниихх))  ссииссттеемм  ккеерруувваанннняя,,  ррееггууллюювваанннняя,,  ккооннттррооллюю,,  

ввииммііррюювваанннняя  

77..11..  ППррииккллаадд  ссииссттееммии  ааввттооммааттииччннооггоо  ккооннттррооллюю  ттееммппееррааттууррии  

77..22..  ППррииккллаадд  ссииссттееммии  ааввттооммааттииччннооггоо  ккеерруувваанннняя  ввииккооннааввччиимм  ееллееккттррооддввииггуунноомм  

8.  ППррииккллааддии  ааввттооммааттииччнниихх  ((ааввттооммааттииззоовваанниихх))  ссииссттеемм  ккеерруувваанннняя,,  ррееггууллюювваанннняя,,  ккооннттррооллюю,,  

ввииммііррюювваанннняя  

88..11..  ППррииккллаадд  ссииссттееммии  ааввттооммааттииччннооггоо  ррееггууллюювваанннняя  ттееммппееррааттууррии  

88..22..  ППррииккллааддии  ссииссттеемм  ааввттооммааттииччннооггоо  ккооннттррооллюю  ттееххннооллооггііччнниихх  ппааррааммееттрріівв  

Розділ 4. ППррииннццииппии  ааввттооммааттииччннооггоо  ккеерруувваанннняя  ввииккооннааввччииммии  ммееххааннііззммааммии  

9.  ООссннооввии  ттееооррііїї  ааввттооммааттииччннооггоо  ккеерруувваанннняя  ттееххннііччннииммии  ообб’’єєккттааммии  

99..11..  ЗЗааггааллььнніі  ппоонняяттттяя  ттаа  ввииззннааччеенннняя  

99..22..  ЧЧаассооввіі  ххааррааккттееррииссттииккии  

99..33..  ЧЧаассттооттннаа  ппееррееддааттннаа  ффууннккццііяя  ттаа  ччаассттооттнніі  ххааррааккттееррииссттииккии  

99..44..  ЛЛооггааррииффммііччнніі  ччаассттооттнніі  ххааррааккттееррииссттииккии  

99..55..  ППооззииццііййнніі  ллааннккии::  ббееззееннееррццііййннаа,,  ааппееррііооддииччннаа  ппеерршшооггоо  ппоорряяддккуу,,  ааппееррііооддииччннаа  ддррууггооггоо  

ппоорряяддккуу,,  ккооллииввааллььннаа  ллааннккаа..  

99..66..  ІІннттееггррааллььнніі  ллааннккии::  ііддееааллььннаа  ііннттееггррааллььннаа,,  ііннттееггррааллььннаа  ллааннккаа  зз  ззааппііззннеенннняямм..  

99..77..  ДДииффееррееннццііййнніі  ллааннккии::  ііддееааллььннаа  ддииффееррееннццііййннаа,,  ддииффееррееннццііййннаа  ллааннккаа  зз  ззааппііззннеенннняямм..  

99..88..  ЛЛааннккии  зз  ммооддууллььоовваанниимм  ссииггннааллоомм  

10.  ММааттееммааттииччнніі  ммооддеелліі  ссииссттеемм  ааввттооммааттииччннооггоо  ккеерруувваанннняя  ввииккооннааввччииммии  ммееххааннііззммааммии  

1100..11..  РРііввнняянннняя  ддииннааммііккии  іі  ддииннааммііччнніі  ххааррааккттееррииссттииккии  ССААКК..  ЗЗааггааллььнниийй  ммееттоодд  ссккллааддаанннняя  

ввииххіідднниихх  ррііввнняянньь  

1100..22..  ППееррееддааттнніі  ффууннккццііїї  ссииссттеемм  ааввттооммааттииччннооггоо  ррееггууллюювваанннняя  

1100..33..  ЗЗааккооннии  ррееггууллюювваанннняя  

1100..44..  ССттррууккттууррнніі  ссххееммии  

11.  ЗЗааггааллььнніі  ввііддооммооссттіі  ппрроо  ооддннооккооннттууррнніі  ттаа  ббааггааттооккооннттууррнніі  ссииссттееммии  ааввттооммааттииччннооггоо  ккеерруувваанннняя  

1111..11..  ССттррууккттууррнніі  ссххееммии  ССААКК  

1111..22..  ООддннооммііррнніі  ССААКК  

1111..33..  ББааггааттооммііррнніі  ССААКК..  ССллііддккууююччаа  ссииссттееммаа  ттаа  їїїї  ммааттееммааттииччннаа  ммооддеелльь  

12.  ЗЗааггааллььнніі  ввііддооммооссттіі  ппрроо  ооппттииммааллььнніі  ттаа  ааддааппттииввнніі  ссииссттееммии  ккеерруувваанннняя  

1122..11..  ЗЗааггааллььнніі  ввііддооммооссттіі  

1122..22..  ООппттииммііззааццііяя  ппааррааммееттрріівв..  

1122..33..  ООццііннккаа  ттооччннооссттіі  ннааллааггоодджжеенннняя  ооппттииммааллььнниихх  ппааррааммееттрріівв  

1122..44..  ССииннттеезз  ооппттииммааллььнниихх  ррееггуулляяттоорріівв  

1122..55..  ААддааппттииввнніі  ссииссттееммии..  ППррииннццииппии  ппооббууддооввии  

  

  



РРооззддіілл  55..  ААввттооммааттииззоовваанніі  ссииссттееммии  ууппррааввлліінннняя  ппііддппррииєєммссттввааммии  ((ААССУУПП))  ттаа  ттееххннооллооггііччннииммии  

ппррооццеессааммии  ((ААССУУ  ТТПП)) 

13.  ААввттооммааттииззоовваанніі  ссииссттееммии  ууппррааввлліінннняя  ппііддппррииєєммссттввааммии  ((ААССУУПП))  ттаа  ттееххннооллооггііччннииммии  ппррооццеессааммии  

((ААССУУ  ТТПП)) 

13.1.  ЗЗааггааллььннаа  ссттррууккттууррннаа  ссххееммаа  ААССУУПП  

1133..22..  ЗЗааггааллььннаа  ссттррууккттууррннаа  ссххееммаа  ААССУУ  ТТПП  

1133..33..  ООррггааннііззааццііяя  ппррооццеессуу  ппллааннуувваанннняя  ввииррооббннииццттвваа.. 

14.  ААввттооммааттииззоовваанніі  ссииссттееммии  ууппррааввлліінннняя  ппііддппррииєєммссттввааммии  ((ААССУУПП))  ттаа  ттееххннооллооггііччннииммии  ппррооццеессааммии  

((ААССУУ  ТТПП)) 

14.1. ЗЗааддааччіі  ооппттииммааллььннооггоо  ккеерруувваанннняя  ззааппаассааммии,,  ввииррооббннииччооюю  ппррооггррааммооюю,,  ттррааннссппооррттннииммии  

ппооттооккааммии,,  ззааммооввллеенннняяммии  ттаа  іінн..  

1144..22..  ЗЗааггааллььннаа  ппооссттааннооввккаа,,  ффооррммааллііззааццііяя  ттаа  ммааттееммааттииччнніі  ммооддеелліі  ззааддаачч  ооппттииммааллььннооггоо  

ппллааннуувваанннняя  ввииррооббннииццттвваа  

1144..33..  ЗЗаассооббии  ааввттооммааттииззооввааннооггоо  ррооззвв’’яяззаанннняя  ззааддаачч  ооппттииммааллььннооггоо  ппллааннуувваанннняя  ввииррооббннииццттвваа 

15.  ППррооггррааммннее  ккеерруувваанннняя  ооббллааддннаанннняямм..  ССииссттееммии  ччииссллооввооггоо  ппррооггррааммннооггоо  ккеерруувваанннняя  ((ЧЧППКК))  

ттееххннооллооггііччнниимм  ооббллааддннаанннняямм 

15.1. Загальні поняття та визначення 

15.2. Системи керування обладнанням та їх функції 

15.3. Апаратне забезпечення систем керування обладнанням 

15.4. Програмне керування обладнанням 

РРооззддіілл  66..  ННооввііттнніі  ммееттооддии  ттаа  ттееххннооллооггііїї  ааввттооммааттииззааццііїї  ттееххннооллооггііччнниихх  ппррооццеессіівв 

16.  Знайомство з ннооввііттннііммии  ммееттооддааммии  ттаа  ттееххннооллооггііяяммии  ааввттооммааттииззааццііїї 

16.1. Загальні поняття та визначення  

1166..22..  Технології м’яких обчислень (SoftComputing) 

16.3. Технологія генетичних обчислень. 

16.4. Гібридні технології обробки даних. 

17.  Знайомство з ннооввііттннііммии  ммееттооддааммии  ттаа  ттееххннооллооггііяяммии  ааввттооммааттииззааццііїї 

17.1. Нейротехнології обробки даних. 

17.2. Види ШНМ та задачі, що вирішуються ними 

17.3. Синтез, навчання та наліз працездатності ШНМ 

18.  Знайомство з ннооввііттннііммии  ммееттооддааммии  ттаа  ттееххннооллооггііяяммии  ааввттооммааттииззааццііїї 

18.2. Технологія fuzzylogic. 

18.2. Галузі застосування та інженерні задачі в яких можливе застосування fuzzylogic. 

18.3. Структура системи fuzzylogic. Фазифікація та дефазифікація. 

Практичні заняття  

№ 

з/п 

Назва теми заняття та перелік основних питань 

(перелік дидактичного забезпечення, посилання на літературу та завдання на СРС) 

ВВииррооббннииццттввоо  ттаа  ййооггоо  ссттррууккттуурраа  ((ееллееммееннттии))..  ССууччаассннаа  ккооннццееппццііяя  ооррггааннііззааццііїї  ввииррооббннииццттвваа..  ГГннууччккаа  

ккооммпп’’ююттееррнноо--ііннттееггррооввааннаа  ссииссттееммаа  ((ГГККІІСС)),,  ггннууччккаа  ввииррооббннииччаа  ссииссттееммаа  ((ГГВВСС)),,  ггннууччккаа  ввииррооббннииччаа  

ккооммііррккаа  ((ГГВВКК))  ттаа  ммооддуулльь  ((ГГВВММ)).. 

1.  Вивчення принципів побудови, структури та складу ГКІС та ГВС. 

ЗЗаассооббии  ааввттооммааттииззааццііїї  ГГВВСС,,  ГГВВКК  ттаа  ГГВВММ..  ППррооммииссллооввіі  ррооббооттии  ттаа  ррооббооттоо  ттееххннііччнніі  ссииссттееммии  яякк  ооссннооввнніі  

ззаассооббии  ааввттооммааттииззааццііїї  ттееххннооллооггііччнниихх  ппррооццеессіівв.. 
 



2.  Промислові роботи як ооссннооввнніі  ззаассооббии  ааввттооммааттииззааццііїї  ттееххннооллооггііччнниихх  ппррооццеессіівв 

ЕЕллееммееннттии  ссииссттеемм  ааввттооммааттииззооввааннооггоо  ккеерруувваанннняя  ((ССААКК))  ттееххннооллооггііччннииммии  ппррооццеессааммии 

3.  ХХааррааккттееррииссттииккии  ттаа  ппааррааммееттррии  ееллееммееннттіівв  ССААКК..  РРооззррааххуунноокк  ппооккааззннииккіівв  ннааддііййннооссттіі  ееллееммееннттіівв  

ССААКК 

4.  ППееррввиинннніі  ееллееммееннттии  ССААКК..  ДДааттччииккии..  ДДоосслліідджжеенннняя  ххааррааккттееррииссттиикк  ттаа  ппааррааммееттрріівв  ппееррввиинннниихх  

ееллееммееннттіівв  ССААКК..  РРооззррааххуунноокк  ппооххииббоокк.. 

5.  ККііннццееввіі  ееллееммееннттии  ССААКК..  ППррииссттррооїї  ккеерруувваанннняя,,  ввииккооннааввччіі  ммееххааннііззммии,,  ррееггууллююююччіі  ооррггааннии..  

ВВииммііррююввааллььнніі  ппррииссттррооїї..  РРооззррааххуунноокк  аассииннххррооннннооггоо  ддввииггууннаа  зз  ккооррооттккооззааммккннеенниимм  ррооттоорроомм  

ААввттооммааттииччнніі  ссииссттееммии  

6.  ППооббууддоовваа  ссииссттееммии  ааввттооммааттииччннооггоо  ккооннттррооллюю  ттееммппееррааттууррии  

7.  ППооббууддоовваа  ссииссттееммии  ааввттооммааттииччннооггоо  ккеерруувваанннняя  ввииккооннааввччиимм  ееллееккттррооддввииггуунноомм  

8.  ППооббууддоовваа  ссииссттееммии  ааввттооммааттииччннооггоо  ррееггууллюювваанннняя  ттееммппееррааттууррии  

ААввттооммааттииззоовваанніі  ссииссттееммии  ууппррааввлліінннняя  ппііддппррииєєммссттввааммии  ((ААССУУПП))  ттаа  ттееххннооллооггііччннииммии  ппррооццеессааммии  

((ААССУУ  ТТПП))  

9.  РРооззвв’’яяззуувваанннняя  ззааддаачч  ооппттииммааллььннооггоо  ррооззппооддііллеенннняя  рреессууррссіівв  

10.  РРооззвв’’яяззуувваанннняя  ттррааннссппооррттнниихх  ззааддаачч  

11.  РРооззвв’’яяззуувваанннняя  ззааддаачч  ууппррааввлліінннняя  ттооввааррнноо--ммааттееррііааллььннииммии  ззааппаассааммии  

12.  ППррооггррааммннее  ккеерруувваанннняя  ооббллааддннаанннняямм..  ССииссттееммии  ччииссллооввооггоо  ппррооггррааммннооггоо  ккеерруувваанннняя  ((ЧЧППКК))  

ттееххннооллооггііччнниимм  ооббллааддннаанннняямм..  ССккллааддаанннняя  ццииккллооррааммии  ттаа  ббааллааннссуу  ппррооддууккттииввннооссттііааввттооммааттииччнниихх  

ввииррооббннииччиихх  лліінніійй  ГГВВСС..  

ННооввііттнніі  ммееттооддии  ттаа  ттееххннооллооггііїї  ааввттооммааттииззааццііїї  ттееххннооллооггііччнниихх  ппррооццеессіівв 

13.  Розробка ШНМ автоматизованого розпізнавання об’єктів виробництва ГВС 

14.  Складання генетичних алгоритмів розв’язання задачі визначення оптимального маршруту 

обходу промисловим роботом технологічного обладнання розподіленого у ГВС.  

15.  Модульна контрольна робота 

16.  Залік 

6. Самостійна робота 

Самостійна робота у межах даного курсі передбачає: 

– підготовка до лекції, яка включає ознайомлення з темою та питаннями лекції, виявлення 

малозрозумілих фрагментів і тез, виявлення питань, які на думку студента потребують більш 

широкого висвітлення, підготовка запитань до викладача, які планується задати протягом 

лекції; 

– підготовка до практичних занять, яка включає у себе ознайомлення з темою та метою заняття, 

завданням, ознайомлення з контрольними запитаннями та формування відповідей на них; 

– оформленні звітів за результатами робіт, проведених на практичних заняттях; 

– підготовка до модульної контрольної роботи контрольної роботи; 

– підготовка до заліку. 

Політика та контроль 

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Система вимог, які викладач ставить перед студентом: 

7.1. Відвідування занять та поведінка на них. 

−на заняття студент повинен з’являтися підготовленим (див. п. 6 силабусу);  



− відключення мобільних телефонів або їх переведення в беззвучний режим на усіх заняттях 
та під час консультацій обов’язкове; 

− відвідування лекцій з дисципліни вітається і буде сприяти більше якісному засвоєнню 
дисципліни; 

− вітається активність студентів на лекціях та уміння ставити запитання за темою лекції до 
викладача; 

− відвідування практичних занять та виконання завдань протягом практичного заняття є 
обов’язковим; 

− дозволяється (окрім контрольних занять) використання засобів пошуку інформації; 

− дозволяється вільне переміщення аудиторією під час практичних (окрім лекційних) занять. 

7.2. Виставлення штрафних та заохочувальних балів. 

− окремої процедури захисту модульної  контрольної роботи не передбачається, 
проводиться оцінювання поданої роботи; 

− студентам, які виконали протягом заняття додаткові завдання з роботи або завдання 
підвищеної складності нараховуються заохочувальні бали; 

− студентам, які запропонували інший, не передбачений планом роботи, спосіб виконання 
завдання нараховуються заохочувальні бали; 

− пропуск практичних занять без поважної причини не допускається і призводить до 
виставлення за їх результатами нуля балів; 

− неготовність до практичного заняття за графіком призводить до нарахування двох 
штрафних балів; 

− пропуск модульної контрольної без поважної причини призводить до виставлення за її 
результатами нуля балів. 

 

7.3. Політика дедлайнів та перескладань. 

− на початку наступного практичного заняття студент повинен подати оформлений звіт за 
результатами попереднього заняття; 

− повторне виконання модульної контрольної роботи не допускається; 

− написання модульної контрольної роботи студентами, які не написали її відповідно графіку 
без поважної причини не допускається; 

− перескладання екзамену допускається лише у спосіб, передбачений нормативними 
документами з організації навчального процесу КПІ ім. Ігоря Сікорського. 

7.4. Політика щодо академічної доброчесності. 

− студенти, які вивчають дисципліну, повинні дотримуватися правил і норм академічної 
доброчесності під час виконання усіх видів робіт; 

− звіт з практичної роботи виконаний з грубим порушенням правил і норм академічної 
доброчесності оцінюється оцінкою 0 балів. 

 
 
 
 
 
 
 
 



8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

Рейтинг студента з кредитного модуля та навчальної дисципліни складається з балів, 

отриманих за: 

1) виконання практичних робіт; 

2) виконання модульної контрольної роботи; 

 
8.1. Критерії оцінювання та розподіл балів за виконання практичних робіт 

 

Всього протягом семестру передбачено 9 практичних робіт. Ваговий бал – 10. Максимальна 

кількість балів за всі роботи дорівнює 910 = 90 балів. Критерії оцінювання та розподіл балів за 

виконання практичних робіт наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 

Критерії оцінювання та розподіл балів за виконання практичних робіт 
Бали Вимоги до виконання завдання 

10 Всебічне глибоке опрацювання теми на основі аналізу широкого кола інформаційних 
джерел (не менше 95% потрібної інформації), наявна самостійність суджень, 
правильність розрахунків та представлених результатів, повнота та аргументованість 
висновків. У цілому завдання роботи виконано вірно і вчасно. 

9 Всебічне глибоке опрацювання теми на основі аналізу широкого кола інформаційних 
джерел (не менше 95% потрібної інформації), наявна самостійність суджень, 
правильність розрахунків та представлених результатів, повнота та аргументованість 
висновків, але робота виконана не вчасно, у термін, що перевищує встановлений час. 

8 Наявність незначних помилок в розрахунках або у висновках, але за умови достатньої 
повноти (не менше 85% потрібної інформації), всебічності та самостійності 
опрацювання теми і виконання завдання у встановлені терміни. 

7 Текст і цифрові дані роботи свідчать про те, що студент сумлінно ознайомився і 
пропрацював основні джерела, без залучення яких робота взагалі не могла б бути 
виконана, і зміст теми, розкрив в основному (не менше 60% потрібної інформації) 
правильно. 

0 Завдання виконано неправильно, або виконано вірно менше 60% завдання, або не 
самостійно, або не виконувалось. 

8.2. Модульна контрольна робота. 

Ваговий бал – 10. Критерії оцінювання та розподіл балів за завдання модульної контрольної 

роботи наведено в табл. 2. 

Таблиця 2 

Критерії оцінювання та розподіл балів за доповідь за модульну контрольну роботу 

Бали Вимоги до виконання завдання 

10 Правильність розрахунків та представлених результатів, повнота та аргументованість 
висновків. У цілому завдання виконано вірно і вчасно. 

8 Хід аналізу даних в цілому вірний, проте наявні незначні помилки. 

6 Хід аналізу даних в цілому вірний, проте наявні помилки, що не дають змоги 
одержати вірну відповідь. 

0 Завдання виконано в цілому неправильно, або не самостійно, або не виконувалось. 
 

Загальна сума рейтингових балів навчання студента за семестр визначається значенням 

R = 100 балів. Дана сума складається із суми вагових балів Rп = 90, набраних студентом за 

виконання практичних робіт та суми балів Rмкр = 10, отриманих за модульну контрольну роботу. 

Рейтингова шкала РСО навчання студентів оцінюється по залежності R = Rп + Rмкр. 



Максимальна сума балів R протягом семестру складає: R = 90 + 10 = 100 балів. 

 

8.3. Календарний контроль: проводиться двічі на семестр як моніторинг поточного стану 

виконання вимог силабусу. Для отримання «зараховано» з першої проміжної атестації (8 тиждень) 

студент має отримати не менш ніж 15 балів (за умови, якщо на початок 8 тижня згідно з 

календарним планом «ідеальний» студент має отримати 30 балів). 

Для отримання «зараховано» з другої проміжної атестації (14 тиждень) студент має отримати 

не менш 40 балів (за умови, якщо на початок 14 тижня згідно з календарним планом «ідеальний» 

студент має отримати 80 балів). 

 

Семестровий контроль: залік 

 

Умови допуску до семестрового контролю: отримання позитивних оцінок з усіх 

самостійних робіт на практичних заняттях та МКР, стартовий рейтинг не менше 60 балів. 

Сума рейтингових балів R, отриманих студентом протягом семестру переводиться до 

підсумкової оцінки згідно з таблицею. Якщо сума балів менша за 60, студент виконує залікову 

контрольну роботу. У цьому випадку сума балів, отриманих протягом семестру та за залікову 

контрольну роботу Rз, переводиться до підсумкової оцінки згідно з таблицею. Студент, який у 

семестрі отримав більше 60 балів, за бажанням може взяти участь у заліковій контрольній роботі. 

У цьому випадку бали, отримані ним протягом семестру, скасовуються, а підсумкова оцінка 

розраховується наступним чином: RƩ = Rз+60, – де Rз - бали, отримані студентом за залікову 

контрольну роботу. Отримана таким чином підсумкова оцінка є остаточною. 

 
Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою: 

Кількість балів Оцінка 

100-95 Відмінно 

94-85 Дуже добре 

84-75 Добре 

74-65 Задовільно 

64-60 Достатньо 

Менше 60 Незадовільно 

Не виконані умови допуску Не допущено 

 

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус): 
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