
Форма № Н- 2.02.01 

        СИЛАБУС                    

        навчальної дисципліни Основи автоматизації 

спеціальність 141  «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 

освітньо-професійна програма  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

Освітньо-професійний 

ступінь 
Фаховий молодший бакалавр 

Статус 

дисципліни 
Вибіркова дисципліна 

Форма навчання Очна (денна) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/ 

загальна кількість годин 

 

6 кредити /  180 годин 8 семестр – 4-го року навчання 

 

Мова викладання Українська 

 
Анотація 

дисципліни 

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Основи 

автоматизації» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки молодшого спеціаліста галузі знань 14 Електрична інженерія 

спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка. 

 
Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Предметом  вивчення  навчальної  дисципліни  «Основи автоматизації»  є  

формування  теоретичних  знань  та  практичних навичок  для  роботи   

спеціалістів  на  виробництвах  у  сучасних умовах, які не можливі без 

застосування автоматизованих систем керування. 

Чому це 

цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Навчальна дисципліна «Основи автоматизації» дає можливість  

студентам  отримати  теоретичні  знаня  і  практичні  навички  з  основ  

автоматизації  технологічних  процесів  в  будівництві,   теплоенегетиці, 

машинобудуванні, водному господарстві та інших  галузях  господарства  

необхідних  для  використання  в  практичній діяльності. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

-принципи побудови і дії автоматичних пристроїв і систем ;   

-принципи  і  засоби  отримання  первинної  інформації,  її  

перетворення,  предачі  і  використання  для  контролю  і  керування   

об’єктів бідівництва.  

- на підставі технологічних вимог обґрунтовувати вибір  

засобів автоматизації   і контролювати їх експлуатацію. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

РН1. Застосовувати в професійній діяльності знання з 

фундаментальних і прикладних наук. 

РН4. Обробляти, аналізувати та застосовувати інформацію з різних 

джерел. 

РН5. Працювати самостійно та в команді. 

РН6. Використовувати інформаційні та комунікаційні технології і 

спеціалізоване програмне забезпечення під час проєктування та 

експлуатації електрообладнання. 



 

РН8. Використовувати нормативні документи і правила безпеки праці 

під час вирішення професійних завдань. 

РН16.  Використовувати спеціалізовані знання, уміння та навички для 

організації роботи відповідно до вимог електробезпеки, охорони праці та 

безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, охорони довкілля для 

об'єктів електроенергетики, електротехніки та електромеханіки. 

РН19.  Використовувати сучасне обладнання та програмне забезпечення 

під час виконання розрахунків, моделювання і проектування 

електротехнічного, електроенергетичного та електромеханічного 

обладнання, відповідних комплексів і систем. 

РН20. Вирішувати спеціалізовані завдання із дотриманням вимог чинної 

нормативної документації для проектування електричної частини 

електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного 

устаткування. 

 

Структура дисципліни 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

розділів: 

1. Основні поняття та визначення курсу.  

2. Основні характеристики та параметри елементів автоматики. 

3. Вторинні перетворюючі елементи автоматики. 

4. Автоматичний контроль  технологічних процесів в  галузях.  

5. Автоматичні системи  регулювання (АСР). 

6. Автоматизація технологічних процесів в будівництві 

7. Автоматизація технологічних процесів в харчовій промисловості. 

8. Автоматизація водопостачання. 

9. Автоматизація управління мікрокліматом. 

10. Автоматизація управління вентиляційним, насосним та компресорним 

обладнанням промислового об’єкту. 

 

 Міжпредметні зв’язки  

дисципліна  «Основи автоматизації»  є  складовою  частиною  циклу  

професійної підготовки студентів за технічними спеціальностями.  

Вивчення дисципліни передбачає наявність систематичних та  

ґрунтовних знань  із  таких  курсів  ,  як  «Фізика» та «Електротехніка». 

 

  Політика оцінювання та 

академічної доброчесності 

Оцінювання проводиться за національною (4-бальною) шкалою. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. У 

випадку таких подій – реагування відповідно до Положення про 

академічну доброчесність учасників освітнього процесу. 

 
Рекомендована 

література 

Основна (базова): 

1.Проць Я. І. Автоматизація виробничих процесів. Навчальний посібник 

для технічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Я. І. Проць, В. 

Б. Савків, О. К. Шкодзінський, О. Л. Ляшук. — [авторська версія] — 2011. 

— 344 с. [ Електроний ресурс]- Режим доступу -

http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/1551  

 2.  Д.Б.  Головко,  К.Г.  Рего,  Ю.О.  Скрипник.  Автоматика  і 

автоматизація технологічних процесів. - Київ.: Либідь, 1997.  

 
 

Інформаційні 

ресурси 

ДНЧІК  https://dn.chic.cv.ua 

https://dn.chic.cv.ua/


 
Формат 

та обсяг курсу 

Вид занять Кількість годин 

Лекції 60 

Практичні 16 

Самостійна робота 104 

                                            ІСПИТ/ЗАЛІК 

 

Шкала оцінювання, 

національна 

та ЄКТС 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка 
ЄКТС 

Оцінка 
за національною 

шкалою 

90-100 А 5 (відмінно) 

80-89 В 
4 (добре) 

70-79 С 

60-69 D 
3 (задовільно) 

50-59 Е 

 

35-49 
 

FX 

2 (незадовільно) 
з можливістю повторного 

складання 

 

0-34 
 

F 

2 (незадовільно) 
з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

Викладач Гаврилюк Олексій Володимирович 

Покликання на 

дисципліну 

(сторінка курсу 
в Moodle) 

 
https:/ dn.chic.cv.ua 

 

Розглянуто та затверджено  

на засіданні циклової комісії  

електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, 

автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій 

                                    (назва комісії) 

Протокол № __ від ___ ___________ 202_ р. 

 

Голова циклової комісії ________ (Поцілуйко-Григоряк Г.В.) 
                        (підпис)   
              
               

https://idgu.in.ua/
http://dn.chic.cv.ua/

