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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Кількість кредитів – 4

Модулів – 2

Загальна кількість

 годин – 120

36 год. 4 год.

год. год.

32 год. 8 год.

аудиторних –

52 год. 108 год.

год. год.

Примітка.

для денної форми навчання – 130,8%

для заочної форми навчання – 11,1%

Самостійна робота

Індивідуальні завдання:

Вид контролю: екзамен

4-й

Лекції

Практичні, семінарські

Лабораторні

7-й

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить:

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

ступінь

Спеціальність:                    

181 – Харчові 

технології

Освітній ступінь     

бакалавр

Семестр

заочна форма 

навчання

4-й

самостійної роботи 

студента -

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання:

Найменування 

показників

Змістових модулів – 6

Характеристика навчальної 

дисципліни

денна форма 

навчання

Нормативна

Рік підготовки:

2-й

 
 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
Мета: Дисципліна "Автоматизація виробничих процесів" належить до циклу 

загальнотехнічних дисциплін в освітньо-професійній програмі вищої освіти за 

напрямом підготовки 6.051701 „Харчові технології і інженерія”. 

Запровадження автоматизації технологічних процесів є одним із заходів 

підвищення продуктивності праці. Вивчення даної дисципліни має забезпечити 
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майбутніх спеціалістів теоретичними знаннями і практичним навичками у галузі 

автоматизації технологічних процесів. 

Завдання: Основне завдання вивчення дисципліни полягає в підготовці 

студентів до наступних етапів навчання а також до практичної діяльності на 

виробництві. 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: 

1. Основні закони управління. 

2. Основи метрології та техніки вимірювань. 

3. Види систем регулювання 

Студент повинен вміти: 

1. Користуватись методами і засобами вимірювань. 

2. Досліджувати об'єкти регулювання. 

3. Читати схеми автоматичного управління і сигналізації. 

4. Складати схеми автоматичного управління і сигналізації. 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

студентів компетентностей:  

Інтегральна компетентність:  

здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми 

професійної діяльності у галузі харчових технологій або у процесі навчання, що 

передбачає застосування певних теорій, положень і методів відповідної науки і 

характеризується комплексністю і невизначеністю умов. 

Загальні компетентності бакалавра з автоматизація виробничих процесів – 

здатність до реалізації навчальних та соціальних завдань: 

 здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях; 

 знання та розуміння спеціальності харчові технології; 

 здатність спілкуватися державною мовою з використанням професійної 

термінології як усно так і письмово; 

 здатність спілкуватися іноземною мовою за спеціальністю електропривод та 

автоматизація; 

 здатність використання інформаційних технологій; 

 здатність навчатися на протязі всієї професійної кар’єри; 

 здатність працювати як самостійно, так і в команді; 

 навички забезпечення безпеки життєдіяльності; 

 визнання морально-етичних аспектів досліджень і необхідності 

інтелектуальної чесності, а також професійних кодексів поведінки. 

Професійні компетентності бакалавра з спеціальності харчові технології: 

 здатності до реалізації професійних обов’язків за видами професійних 

робіт: 

 здатність показувати знання і розуміння основних теорій, методів, 

принципів, технологій і методик; 

 здатність показувати базові знання із суміжних дисциплін (фізики, 

математики, екології, інформаційних технологій, права, економіки тощо), 

вміння використовувати їх теорії, принципи та технічні підходи; 
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 здатність вибирати методи, засоби та обладнання з метою здійснення 

професійної діяльності;  

 здатність самостійно збирати та обробляти дані у лабораторних та 

виробничих умовах; 

 здатність вирішувати прикладні інженерні задачі з дисципліни, що 

вивчається. 

 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. Теоретичні основи АСУ 

ЗМ 1. Загальні відомості о системах і елементах автоматики 

Тема 1. Загальні відомості о системах і елементах автоматики 

ЗМ 2. Методи і засоби контролю технологічних параметрів 

Тема 2. Елементи метрології та техніки вимірювань 

Тема 3. Перетворювачі 

Тема 4. Вимірювання основних режимних параметрів 

Тема 5. Автоматичний контроль складу та властивостей харчових продуктів 

ЗМ 3. Об'єкти управління та автоматичні регулятори 

Тема 6. Об’єкти управління 

Тема 7. Автоматичні регулятори (АР) 

Модуль 2. Автоматичні системи управління 

ЗМ 4. Автоматичні та автоматизовані системи управління 

Тема 8. Автоматичні системи управління 

Тема 9. Властивості елементів систем автоматичного управління 

Тема 10. Дискретні процеси 

Тема 11. Стійкість та якість управління АСУ 

Тема 12. Автоматизовані системи управління технологічними процесами (АСУТП) 

ЗМ 5. Проектування системи автоматизації 

Тема 13. Проектування АСУ 

ЗМ 6. Автоматизація виробничих процесів в галузі 
Тема 14. АСУ основними параметрами технологічних процесів 

Тема 15. АСУ технологічними процесами 
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4. Структура навчальної дисципліни 

л пр лаб інд с.р. л пр лаб інд с.р.

Тема 1. Загальні відомості о системах і 

елементах автоматики
12 2 4 6 6,5 0,5 6

Разом за змістовним модулем 1 12 2 0 4 0 6 6,5 0,5 0 0 0 6

Тема 2. Елементи метрології та техніки 

вимірювань
12 2 4 6 11 0,5 2 8

Тема 3. Перетворювачі 6 2 4 10 2 8

Тема 4. Вимірювання основних режимних 

параметрів
8 4 4 11 0,5 2 8

Тема 5. Автоматичний контроль складу та 

властивостей харчових продуктів
8 2 4 2 8 8

Разом за змістовним модулем 2 34 10 0 16 0 8 11 1 0 6 0 32

Тема 6. Об’єкти управління 6 2 4 8,5 0,5 8

Тема 7. Автоматичні регулятори (АР) 16 2 8 6 10 2 8

Разом за змістовним модулем 3 22 4 0 12 0 6 19 0,5 0 2 0 16

Разом за модулем 1 68 16 0 32 0 20 64 2 0 8 0 54

Тема 8. Автоматичні системи управління 8 4 4 8,5 0,5 8

Тема 9. Властивості елементів систем 

автоматичного управління
8 2 6 6 6

Тема 10. Дискретні процеси 2 2 6 6

Тема 11. Стійкість та якість управління АСУ 2 2 6 6

Тема 12. Автоматизовані системи управління 

технологічними процесами (АСУТП)
8 2 6 8,5 0,5 8

Разом за змістовним модулем 4 28 12 0 0 0 16 8,5 1 0 0 0 34

Тема 13. Проектування АСУ 10 4 6 8,5 0,5 8

Разом за змістовним модулем 5 10 4 0 0 0 6 8,5 0,5 0 0 0 8

Тема 14. АСУ основними параметрами 

технологічних процесів
12 2 10 6,5 0,5 6

Тема 15. АСУ технологічними процесами 2 2 6 6

Разом за змістовним модулем 6 14 4 0 0 0 10 13 0,5 0 0 0 12

Разом за модулем 2 52 20 0 0 0 32 56 2 0 0 0 54

РАЗОМ 120 36 0 32 0 52 120 4 0 8 0 108

Модуль 2. Автоматичні системи управління

Змістовий модуль 4. Автоматичні та автоматизовані системи управління

Змістовий модуль 5. Проектування системи автоматизації

Змістовий модуль 6. Автоматизація виробничих процесів в галузі

Змістовий модуль 3. Об'єкти управління та автоматичні регулятори

Назви змістовних модулів і тем
у тому числі

Модуль 1. Теоретичні основи АСУ

Змістовий модуль 1. Загальні відомості о системах і елементах автоматики

Змістовий модуль 2. Методи і засоби контролю технологічних параметрів

Кількість годин

заочна форма

у
с
ь

о
г
о у тому числі

денна форма

у
с
ь

о
г
о
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5. Теми лабораторних занять 

 

Назва теми та заняття 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

Модуль 1. Теоретичні основи АСУ 

ЗМ 1. Загальні відомості о системах і елементах автоматики 

Лабораторна робота № 1.  

Визначення та аналіз роботи логічних елементів автоматики 
4 2 

ЗМ 2.  Методи і засоби контролю технологічних параметрів 

Лабораторна робота № 2.  

Експериментальне дослідження потенціометричного 

датчика переміщення. 

8 2 

Лабораторна робота № 5.  

Експериментальне дослідження фотоелектричних 

перетворювачів. 

8 2 

Модуль 2. Об'єкти управління 

ЗМ 3. Об’єкти управління та автоматичні регулятори 

Лабораторна робота № 3. 

Експериментальне дослідження електромагнітних реле. 
4 2 

Лабораторна робота № 4. 

Дослідження реле затримки часу. 
2  

Лабораторна робота № 6. 

Дослідження роботи регулятора освітлення. 
4  

Лабораторна робота № 7. 

Дослідження і аналіз роботи електромагнітного клапана. 
2  

Разом 32 8 
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6. Самостійна робота 

 

денна 

форма

заочна 

форма

Історія розвитку автоматичних систем управління

Комп’ютерні системи управління

Виконавчі механізми та регулюючі органи

Принципи автоматичного управління

Види систем автоматичного управління
Роботизовані системи управління технологічними 

процесами.
Гнучкі виробничі системи.

Розробка структурних схем автоматичного управління.

Реалізація систем автоматичного управління.

Вибір елементної бази.

Складання алгоритму функціонування

Складання алгоритму управління

Разом 0 0

ЗМ 5. Проектування системи автоматизації.

ЗМ 6. Проектування системи автоматизації.

Перелік завдань та інших питань для самостійного 

вивчення

Кількість годин

Модуль 1. Теоретичні основи АСУ

ЗМ 1. Загальні відомості о системах і елементах автоматики.

ЗМ 2. Методи і засоби контролю технологічних параметрів

ЗМ 3. Об’єкти регулювання та автоматичні регулятори

Модуль 2. Автоматичні системи управління

ЗМ 4. Автоматичні та автоматизовані системи управління

 
 

 

7. Індивідуальні завдання 
1. Автоматизація ділянки нагрівання і деаерації технологічної лінії по 

виробництву консервів “Сік яблучний неосвітлений”.  

2. Автоматизація ділянки стерилізації лінії по виробництву “Джему 

сливового”. 

3. Автоматизація паротермічної обробки коренеплодів при очищенні. 

4. Автоматизація процесу обліку штучної продукції на конвеєрній лінії. 
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5. Автоматизація процесу дозування рідин при розливі в тару. 

6. Автоматизація процесу транспортування плодової маси конвеєром з 

бункера до подрібнювальної машини. 

7. Автоматизація роботи компресора. 

8. Автоматичне вимикання електродвигунів потокової лінії при зупинці однієї 

з машин цієї лінії. 

9. Автоматичне регулювання котельної установки консервного заводу. 

10. Автоматичне регулювання процесу освітлення соку в ультрафільтраційній 

установці. 

11. Автоматизація процесу стерилізації в автоклаві. 

12. Автоматичне регулювання процесу сушіння у стрічкових сушарках. 

13. Автоматичне регулювання рівнем завантаження соку установки Р–16. 

14. Автоматичне регулювання температури води у стерилізаторі безперервної 

дії. 

15. Автоматичне регулювання температури олії в обжарочній печі. 

16. Автоматичний контроль наявності полум’я  в горілці котельного агрегату. 

17. Автоматичний контроль та регулювання прозорості плодових соків. 

18. Автоматичний облік продукції в потоковій лінії. 

19. Автоматичний пошук та видалення металевих домішок у сировині. 

20. Система автоматичного регулювання високотемпературної стерилізації 

томатного соку в потоці. 

21. Система автоматичного регулювання вмісту сухих речовин /концентрації/ в 

томатній пасті у вакуум-апараті установки "Ланг". 

22. Система автоматичного регулювання вологості у овочесховищі при 

зберіганні картоплі. 

23. Система автоматичного регулювання освітлення виробничого приміщення. 

24. Система автоматичного регулювання рівня води у водонапірній башті. 

25. Система автоматичного регулювання температури в обжарочній печі з 

паропідігрівом. 

26. Система автоматичного регулювання температури в складі готової 

продукції при зберіганні готових консервів в скляній та металевій тарі. 

27. Система автоматичного регулювання температури в холодильній камері при 

низькотемпературному зберіганні капусти. 

28. Система автоматичного регулювання тиску у безбашенній системі 

водопостачання. 

29. Система автоматичного управління вентиляцією у виробничому приміщенні 

по зайвій теплоті. 

30. Система автоматичного управління вентиляцією у овочесховищі при 

зберіганні яблук. 

31. Автоматизація процесу гідротермічної обробки круп'яних культур  

32. Автоматизація процесу сушіння зерна. 

33. Автоматизація установки вводу енергетичних добавок. 

34. АСУ  комплектним комбікормовим заводом.  

35. АСУ  комплектним млином.  
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36. АСУ  лінією дозування–змішування комбікормів. 

37. АСУ  лінією підготовки солі. 

38. АСУ апаратом швидкісного кондиціонування. 

39. АСУ вібропневматичним  каменевідділювачем. 

40. АСУ відцентровим пиловловлювачем (циклоном).  

41. АСУ гранулятора кормів. 

42. АСУ ділянкою відділення плівок вівса і ячменю з попереднім дробленням. 

43. АСУ ділянок шелушіння ячменю. 

 

8. Методи навчання 
Навчання студентів здійснюється за кредитно-модульною системою 

організації навчального процесу.  

Програмою дисципліни "Автоматизація виробничих процесів" передбачено 

проведення аудиторних занять (лекційних і лабораторних), виконання 

індивідуального завдання та самостійне опрацювання студентами навчального 

матеріалу. 

Під час проведення лекційних занять - застосування демонстраційних 

матеріалів (презентацій) за допомогою технічних засобів навчання 

(мультимедійного проектору тощо).  

Під час лабораторних занять - виконання дослідної та розрахункової частини 

роботи; складання схем на навчальних стендах. 

У позааудиторний час - робота із самостійного опрацювання програмної 

літератури та вирішення практичних завдань у домашніх умовах, бібліотеці, 

комп’ютерному класі кафедри, в Інтернет-мережі. 

 

9. Методи контролю 
У процесі вивчення дисципліни передбачається застосування таких 

контрольних заходів як поточний та модульний контроль рівня засвоєння матеріалу. 

Контрольні заходи – це форми і методи оцінювання рівня набутих знань та 

умінь студентів, які базуються на принципах: відповідності стандартам вищої 

освіти; застосування стандартизованої та уніфікованої системи діагностики; 

визначеності критеріїв оцінювання; об’єктивності та прозорості технології 

контролю. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення лабораторних та 

індивідуальних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента з 

певних тем навчальної програми, а також до виконання конкретних завдань. 

Формами поточного контролю є: усне опитування; експрес-контроль рівня 

підготовленості студента до занять та засвоєння питань, що виносяться на 

самостійне опрацювання; оцінка виконання та захист студентом індивідуального 

завдання на кожному лабораторному занятті; підготовка та захист рефератів. При 

чому кожна незадовільна поточна оцінка повинна бути перескладена студентом на 

позитивну. 

Модульний контроль здійснюється за графіком навчальної діяльності студента 

після завершення усіх видів його навчальної роботи з відповідного змістового 
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модуля. Формою модульного контролю є тестування на персональних комп’ютерах 

(тестовий контроль знань студента за допомогою контролюючої комп’ютерної 

системи „Конструкор тестов”). До модульного контролю допускаються студенти 

незалежно від результатів поточного контролю. Студенту, який не з’явився на 

модульний контроль, виставляється кількість балів, одержаних ним під час 

поточного контролю, і призначається додатковий час для проведення модульного 

контролю за погодженням з кафедрою. Студент, який отримав незадовільну оцінку з 

модульного контролю, повинен перескласти контрольні заходи в індивідуальному 

порядку. 

Оцінку "відмінно" /або відповідну кількість балів/ заслуговує студент, який 

виявив всебічні і глибокі знання з навчального матеріалу одного чи декількох 

розділів програми дисципліни, чітко і ясно відповідає на питання, вільно виконує 

контрольні завдання, передбачені програмою, вивчив основну та грунтовно 

ознайомився з додатковою рекомендованою літературою. Оцінка "відмінно" 

виставляється студентам, які засвоїли взаємозв'язок основних понять з дисципліни, 

їх значення для майбутньої спеціальності і виявили творчі здібності у розумінні, 

викладі та практичному використанні навчального матеріалу; 

Оцінку "добре" /або відповідну кількість балів/ заслуговує студент, який 

виявив повні і чіткі знання з навчального матеріалу одного або декількох розділів 

програми дисципліни, правильно виконує контрольні завдання, передбачені 

програмою і вивчив основну рекомендовану літературу. Оцінка "добре" 

виставляється студентам, які розуміють суть отриманих знань і здатні до 

самостійного їх поповнення та оновлення у процесі навчання і професійної 

діяльності; 

Оцінку "задовільно" /або відповідну кількість балів/ заслуговує студент, який 

виявив посередні знання з навчального матеріалу одного або декількох розділів 

програми дисципліни в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої 

професійної діяльності, і загалом справляється з виконанням контрольних завдань, 

передбачених програмою. Оцінка "задовільно" виставляється студентам, які знайомі 

з основною рекомендованою літературою, але допустили похибки у відповіді та при 

виконанні контрольних завдань, маючи водночас необхідні знання для їх 

виправлення за допомогою викладача; 

Оцінка "незадовільно" /або відповідна кількість балів/ виставляється студенту, 

який виявив значні прогалини у володінні навчальним матеріалом одного або 

декількох розділів програми дисципліни і допустив принципові похибки при 

виконанні контрольних завдань. Оцінка "незадовільно" виставляється студентам, 

яким недоцільно продовжувати навчання або приступати до професійної діяльності 

після закінчення вищого навчального закладу без додаткового вивчення дисципліни 

в обсязі її програми. 

Студенти, які на протязі семестру набрали 59 і менше балів мають академічну 

заборгованість. 

 



 

 

 

 

 

 

 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 
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Поточний (модульний) контроль
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Модуль 2

1
0

 



11. Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 
Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

90–100 А відмінно 

зараховано 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

 

12. Методичне забезпечення 
 

1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з автоматизації 

виробничих процесів / Укл.: О.І. Кепко, В.І. Левчук. – Умань: УДАА, 2002. –

45 с. 

2. Методичні вказівки і завдання для контрольної роботи з дисципліни 

«Автоматизація виробничих процесів» / О.І. Кепко. – Умань: УНУС, 2012. –

 40 с. 

3. Автоматизація виробничих процесів. Методичні вказівки для виконання 

самостійної роботи / О.І. Кепко. – Умань: УНУС, 2012. ‒ 40 с. 

 

 

13. Рекомендована література 

Базова 

1. Ладанюк А.П., Трегуб В.Г., Ельперін І.В., Цюцюра В.Д. Автоматизація 

технологічних процесів і виробництв харчової промисловості. – К.: Аграрна 

освіта, 2001. – 224с. 

2. Платонов Н.А., Павлов А.И., Сичук Л.М. Автоматика и автоматизація 

консервного производства. – К.: Вища школа. 1981. 

 

Допоміжна 
1. Автоматизация производственннх процесов в пищевой промышленности. Под 

ред. Л.А. Широкова.-М.: Агропромиздат, 1986.  

2. Изаков Р.Я. и др. Курсовое и дипломное проектирование по автоматизации 

технологических процессов. - М.: Агропромиздат,  1968 

3. Петров И.К. Технические измерения и приборы в пищевой промышленности. 

М.: Агропромиздат,  1987.  


