
 

Дисципліна Основи побудови автоматизованих систем 

Рівень ВО другий (магістерський) 

Мова викладання  Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Вимогами до вивчення дисципліни “ Основи побудови автоматизованих систем 

” є засвоєння здобувачами вищої освіти теоретичних і практичних знань 

наступних курсів -  «Інформаційні технології в енергетиці», «Моделювання 

електротехнічних систем та їх елементів», «Основи енергоощадності», «Безпека 

праці в енергоустановках», «Автоматизація електроприводу 

сільськогосподарських машин і агрегатів». Ознайомлення із підходами до 

побудови сучасних автоматизованих систем управління (АСУ) різними 

об’єктами, які підвищують продуктивність праці.   

Що буде вивчатися 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен: 

знати: – основи функціонування автоматизованих систем управління 

технологічними процесами і виробництвами АПК; – основні нормативні 

матеріали, що визначають термінологію, визначення і основні вимоги до 

автоматизованих систем управління технологічними процесами і 

виробництвами АПК; – принципи побудови АСУТП АПВ.  

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Навчальна дисципліна “ Основи побудови автоматизованих систем ” - 

ознайомлення із базовими поняттями, термінологією та визначеннями 

(означення) в галузі автоматизованих систем і їх різновидностей АСУ, АСУТП, 

АСУОТП; – вивчення класифікації, складу та структури АСУТП; – освоєння 

принципів взаємодії та взаємозв’язку об’єкта (ТОУ), комплексу технічних 

засобів (КТЗ) і людини в умовах АСУ; – вивчення методів і засобів збору, 

перетворення, передачі і відображення технологічної, біологічної і економічної 

інформації в АСУТП; – освоєння методик обслідування технологічного об’єкта 

управління і розробки технічного завдання на проектування АСУТП; – вивчення 

та формулювання задач АСУТП в АПВ; – ознайомлення з принципами 

проектування і експлуатації АСУ об’єктами АПК 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

ПРН1. Знаходити варіанти підвищення енергоефективності та надійності 

електроенергетичного, електротехнічного та електромеханічного обладнання й 

відповідних комплексів і систем  

ПРН2. Відтворювати процеси в електроенергетичних, електротехнічних та 

електромеханічних системах при їх комп’ютерному моделюванні в різних 

галузях народного господарства, зокрема в АПК. 
ПРН5. Аналізувати процеси в електроенергетичному, електротехнічному та 

електромеханічному обладнанні і відповідних  комплексах і системах, зокрема в 

АПК. 

ПРН20 Виявляти основні чинники та технічні проблеми, що можуть заважати 

впровадженню сучасних методів керування електроенергетичними, 

електротехнічними та електромеханічними системами 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути компетентності:  

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
ЗК2. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних           джерел. 
ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
ЗК7. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 
ЗК8. Здатність виявляти та оцінювати ризики. 
спеціальні 

СК1. Здатність застосовувати отримані теоретичні знання, наукові і технічні 

методи для вирішення науково- технічних проблем і задач електроенергетики, 

електротехніки та електромеханіки. 
СК2. Здатність застосовувати існуючі та розробляти нові методи, методики, 

технології та процедури для вирішення інженерних завдань електроенергетики, 

електротехніки та електромеханіки 
СК4. Здатність розробляти та впроваджувати заходи з підвищення надійності, 

ефективності та безпеки при проектуванні та експлуатації обладнання та 

об’єктів електроенергетики, електротехніки та електромеханіки в різних галузях 

народного господарства, зокрема в АПК. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, навчальні 

посібники, підручники, навчально-методичні посібники, електронні підручники 

і посібники, методичні вказівки (рекомендації) до проведення практичних 

(семінарських) занять та самостійної роботи студентів, довідниково-

інформаційні дані для розвязання задач (таблиці, схеми), інтерактивні елементи, 



онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 
Лекції/ лабораторні / самостійна робота.  

Семестровий 

контроль 
залік 

 


