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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів –4  

Галузь знань 

13 Механічна інженерія 
(шифр і назва)  Вибіркова 

Модулів – 1 

Спеціальність (освітня 

програма, спеціалізація) 

_131»Прикладна_______ 

механіка» (Технології 

машинобудування)___ 
(код і назва) 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 3-й 3-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 120 

5-й 5-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента – 5,57 

Освітній ступінь: 

Бакалавр 

28 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

- -. 

Лабораторні 

14 2 

Самостійна робота 

78 год. 112 год. 

Індивідуальні завдання: 

год. 

Вид контролю: екзамен 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,54 

для заочної форми навчання – 0,071 
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2. Мета навчальної дисципліни 

Мета викладання дисципліни „Автоматизація виробничих процесів” полягає 

в ознайомленні студентів з принципами побудови автоматизованих систем.  

Завданням при вивченні дисципліни є ознайомлення студентів з засобами 

автоматизації на етапах життєвого циклу продукції, формування навичок з 

використання автоматизованого обладнання та засобів автоматизації при 

удосконаленні існуючих технологічних процесів, проектування нових ефективних 

технологічних процесів. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати: 

загальні компетентності: знання сучасного стану та тенденції розвитку 

технологій, засобів технологічного оснащення, автоматизації та управління 

процесами. 

фахові компетентності: здатність обирати засоби автоматизації 

технологічних процесів та машинобудівних виробництв, здатність обирати 

автоматизовані методи контролю технологічного обладнання для забезпечення 

якості продукції, що виготовляється, здатність користуватися CALS-технологіями 

в інтегрованій промисловій автоматизованій системі, здатність розробляти 

технологічні процеси для автоматизованих виробництв.  

очікувані програмні результати навчання: 

- знання загальних закономірностей та тенденцій розвитку сучасного 

автоматизованого виробництва; 

- знання програмних комплексів для автоматизованого проектування, 

виробництва та управління на етапах життєвого циклу продукції; 

- принципи побудови автоматизованих верстатних систем, дільниць, цехів; 

- володіння сучасними методами організації виробництва, заснованих на 

широкому використанні сучасного програмно-керованого технологічного 

обладнання, робототехнічних систем, засобів автоматизації проектно-

конструкторських, технологічних та планово-виробничих робіт. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Автоматизований виробничий процес в 

машинобудуванні  

Тема 1. Основні визначення та задачі автоматизованого виробництва. 

Ресурсозбереження, як основний чинник впровадження автоматизації. 

Використання карт потоку для визначення дільниць, що потребують проведення 

автоматизації. Терміни та визначення. Три рівня проведення автоматизації 

виробництва. Визначення рівня автоматизації обладнання та виробничих 

одиниць. Основні напрямки та задачі автоматизації різних видів виробництв. 

Об’єкти автоматизації.  

Лекція – 4 години. 

Самостійна робота – 12 годин. 

Література [1, 2; 15; 18]. 

 

Тема 2. Інтегровані технології автоматизації життєвого циклу продукції. 

Життєвий цикл продукції. Організація робіт на етапах життєвого циклу. 



5 

 

  

Використання CALS-технології, як автоматизованої системи проектування та 

управління виробництвом при роботі в умовах ризику. Програмний комплекс з 

єдиним інформаційним простором Team center.  

Лекція – 2 години. 

Самостійна робота – 7 годин. 

Література [4, 12; 13; 14]. 

 

Тема 3. Автоматизація технологічної підготовки виробництва 

Принципи розробки технологічних процесів в автоматизованому 

виробництві. Типові та групові технологічні процеси. 

Лекція – 2 години. 

Самостійна робота – 7годин. 

Література [1, 9, 12; 15; 16]. 

 

Змістовий модуль 2. Елементна технологія автоматизованих 

виробництв.  

Тема 4. Обладнання автоматизованого виробництва.  
Вимоги до обладнання автоматизованого виробництва. Класифікація 

обладнання за ступенем автоматизації. Верстати напівавтомати та автомати. 

Механізми автоматизації рухів. Механізми зміни інструменту на верстатах з ЧПК. 

Агрегатні верстати. Автоматичні лінії. Гнучкі виробничі системи. 

Лекція – 6 годин. 

Самостійна робота – 14 годин. 

Література [1, 2, 3, 5, 11; 17] 

 

Тема 5. Різальний та допоміжний інструмент, пристосування 

автоматизованого виробництва. 

Вимоги до інструментального забезпечення автоматизованого виробництва. 

Конструкції різальних інструментів. Конструкції допоміжного інструменту. 

Засоби механізації автоматизації  робочих пристосувань 

Лекція – 2 години. 

Самостійна робота – 7 годин. 

Література [1, 3, 17] 

 

Тема 6. Засоби транспортування та орієнтації заготовок. 
Автоматичні пристрої для неперервного і порційного засобів завантаження. 

Магазині завантажувальні пристрої. Лотки. Бункерні завантажувальні пристрої. 

Вібраційні бункери. Вузли магазинних завантажувальних пристроїв. Коробчасті 

магазини і касети, відокремлювачі, блокуючи механізми. Вузли та механізми 

механічних бункерних завантажувальних пристроїв. Конструктивні особливості 

вібраційних бункерних завантажувальних пристроїв. Робота основних вузлів 

вібраційних бункерних завантажувальних пристроїв 

Лекція – 4 години. 

Лабораторна робота №3 – 4 години.  

Самостійна робота – 12 годин. 
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Література [1, 2; 8] 

 

Тема 7. Промислові роботи. 

Призначення промислових роботів. Класифікація роботів. Різновиди 

конструкцій роботів. Види захватних пристроїв. 

Лекція – 4 години. 

Лабораторна робота №4 – 2 години. 

Самостійна робота – 12 годин. 

Література [1, 5; 6] 

 

Тема 8. Засоби контролю в автоматизованому виробництві. 

Автоматизація контрольних операцій. Різновиди автоматичного контролю 

точності деталей Джерела та характеристики виробничих похибок. Задачі 

технічного контролю. Датчики. Потенціометричні датчики. Індуктивні датчики. 

Ємнісні датчики. Тензометричні датчики. Фотоелектричні датчики. Основні 

вимірювальні схеми. Мостові схеми. Диференційні схеми. 

Лекція – 4 години. 

Лабораторна робота №1 – 4 години. 

Лабораторна робота №2 – 4 години. 

Самостійна робота – 7 годин. 

Література [1, 7, 11] 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви 

змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р

. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Автоматизований виробничий процес в 

машинобудуванні 
Тема 1. Основні 

визначення та 

задачі 

автоматизованого 

виробництва. 

16 4    12 16 2    14 

Тема 2. 

Інтегровані 

технології 

автоматизації 

життєвого циклу 

продукції. 

9 2    7 16 2    14 

Тема 3. 

Автоматизація 

технологічної 

підготовки 

виробництва 

9 2    7 14     14 

Змістовий модуль 2. Елементна технологія автоматизованих виробництв. 
Тема 4. Обладнання 

автоматизованого 

виробництва. 

20 6    14 16 2    14 

Тема 5. Різальний 

та допоміжний 

інструмент, 

пристосування 

автоматизованого 

виробництва. 

9 2    7 14     14 

Тема 6. Засоби 

транспортування та 

орієнтації заготовок. 

20 4  4  12 14     14 

Тема 7 Промислові 

роботи. 

18 4  2  12 14     14 

Тема 8. Засоби 

контролю в 

автоматизованому 

виробництві. 

19 4  8  7 16   2  14 

Усього годин 120 28  14  78 120 6  2  112 
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5. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Ознайомлення з конструкцією та знімання статичних 

характеристик датчиків 

4 

2 Вивчення принципу роботи та знімання статичних 

характеристик сельсинів 

4 

3 Вивчення та настройка систем керування роботами 2 

4 Вивчення принципу роботи та визначення 

продуктивності вібробункеру 

4 

 

6. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Особливості різних видів механізації та автоматизації 12 

2 Актуальність щодо впровадження у виробництво CALS-

технологій 

7 

3 Вплив на продуктивність обробки деталей можливостей 

багатоопераційних верстатів з ЧПК 

7 

4 Засоби відновлення різальних властивостей інструментів 

в автоматизованому виробництві 

14 

5 Автоматизація збирання 7 

6 Орієнтація циліндричних заготовок 12 

7 Транспортувальні роботи 12 

8 Автоматичний контроль зовнішніх та внутрішніх 

поверхонь 

7 

 
7. Методи навчання 

Під час викладання курсу використовуються наступні методи навчання: 

  розповідь – для оповідної, описової форми розкриття навчального 

матеріалу; 

  пояснення – для розкриття сутності певного явища, закону, процесу; 

  бесіда – для усвідомлення за допомогою діалогу нових явищ, понять; 

  ілюстрація – для розкриття предметів і процесів через їх символічне 

зображення (малюнки, схеми, графіки); 

 

8. Очікувані результати навчання з дисципліни  

Засвоєння матеріалу курсу дозволить розуміти види автоматизацій, їх вплив 

на підвищення продуктивності виробництва, необхідність впровадження на 

етапах життєвого циклу продукції CALS-технологій, впровадження групових та 

типових технологічних процесів, використання багатоопераційних верстатів з 

ЧПК для зменшення часу технологічних процесів, використання 

автоматизованих засобів транспортування, закріплення та контролю 

оброблюваних деталей. 
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9. Засоби оцінювання 

Для оцінки засвоювання матеріалу дисципліни використовуються: 

 опитування на початку лекцій за матеріалами минулих занять; 

 дискусії під час лекцій; 

 письмові відповіді на запитання; 

 підсумковий екзамен. 

 

10. Критерії оцінювання 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий 

тест 

(екзамен) 

Сума 

Змістовий модуль №1 

Т1 Т2 Т3   

100 

30 40 30  

Змістовий модуль №2 

Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

20 20 20 20 20 

Т1, Т2 ... Т4 – теми змістових модулів. 

 

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 

 

11. Методичне забезпечення 

1. Конспект лекцій з дисципліни «Автоматизація виробничих процесів» для 

студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» за освітньою програмою 

«Технології машинобудування» усіх форм навчання. /Укл. Патюпкін А.В., Дядя 

С.І. – Запоріжжя: НУЗП, 2019. - 56с 

2. Методичні вказівки для виконання самостійних робіт з дисципліни 

“Автоматизація виробничих процесів” для студентів спеціальності 131 
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„Прикладна механіка” за освітньою програмою „Технології машинобудування” 

усіх форм навчання /Укл. С.І.Дядя – Запоріжжя: НУЗП, 2019.- 19 с. 

3. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Автоматизація 

виробничих процесів” для студентів спеціальності 131 „Прикладна механіка” за 

освітньою програмою „Технології машинобудування”/Укл. С.І.Дядя– Запоріжжя: 

НУЗП, 2019.- 35с. 

 

12. Рекомендована література 

Базова 

1. Силин, Р.И. Автоматизация производственных процессов в 

машиностроении: Учебное пособие /Р.И. Силин. – Хмельницкий: ХНУ, 2004. – 

270с. 

2. Силин, Р.И. Автоматизация загрузки оборудования в машиностроении: 

Учебное пособие /Р.И. Силин. – Хмельницкий: ТУП, 2003. – 225с. 

3. Инструментальное обеспечение автоматизированного производства: 

учебник для вузов / В.А. Гречишников [и др.] – М.: Станкин, 2000.–204 с. 

4. «Введение в CALS-технологии», А.С. Шалумов, С.И. Никишкин, В.Н. 

Носков; Учебное пособие. — Ковров: КГТА, 2002. — 137 с. 

5. Роботизированные технологические комплексы и гибкие 

производственные системы в машиностроении. – М.: Машиностроение, 1989. – 

190с. 

6. Асфаль, Рэй. Роботы и автоматизация производства. – М.: 

Машиностроение, 1989. – 446с. 

7. Активный контроль в машиностроении. / Под ред. Е.И.Педь. – М.: 

Машиностроение, 1978. – 352с. 

 

Допоміжна 

8. Капустин, Н.М. Комплексная автоматизация в машиностроении: 

учебник для вузов /Н.М. Капустин, П.М. Кузнецов, Н.П. Дьяконова; под ред. Н.М. 

Капустина. – М.: Академия, 2005. - 364 с. 

9. Автоматизация производственных процессов в машиностроении: 

учебник для вузов / Н.М. Капустин [и др.] – М.: Высш. шк., 2004. – 414 с. 

10. Волосов, С.С. Приборы для автоматического контроля в 

машиностроении /С.С. Волосов, Е.И. Педь. – М.: Изд-во стандартов, 1976. – 336с. 

11. Дащенко, А.Н. Проектирование автоматических линий / А.Н. 

Дащенко, А.П. Белоусов. – М.: Высшая школа, 1983. – 328с. 

12. Тороп Д.Н. Teamcenter. Начало работы. /Д.Н.Тороп, В.В. Терликов. –

М.: ДМК Пресс, 2011.- 280с. 

13. В. А. Тимирязев, Технология производства и автоматизированное 

проектирование технологических процессов машиностроения: Учебник. 2-е изд., 

перераб. и дополн / В. А. Тимирязев А. Г. Схиртладзе, Н. П. Солнышкин, С. И. 

Дмитриев, А. И. Самаркин, Е. И. Самаркина, Е. А. Евгеньева Т38. — Псков: 

Псковский государственный университет, 2016. — 334 с 
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13. Інформаційні ресурси 

14. www.pts-russia.com, «CAD/CAM/CAE/PDM/PDS-технологии 
компании РТС» 

15. https://ru.wikipedia.org/wiki/Автоматизация технологических процессов. 

16. http://proiz-teh.ru/at-avtomatizaciya-processov.html 

17. Станки с ЧПУ: устройство, программирование, инструментальное 

обеспечение и оснастка [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.А. Жолобов, 

Ж.А. Мрочек, А.В. Аверченков, М.В. Терехов, В.А. Шкаберин. – 2-е изд., стер. – 

М. : ФЛИНТА, 2014. – 355 с 

18. http://www.leaninfo.ru/2011/11/28/vsm-lean-alphabet/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Автоматизация
http://proiz-teh.ru/at-avtomatizaciya-processov.html

