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I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
 

Кредитний модуль “Проектування систем управління. Проектування систем 
автоматизації", НП-05/1”  разом з іншими спеціальними предметами формує основи знань та 
кваліфікацію фахівця по автоматизації теплоенергетичних процесів.  

Дисципліна належить до циклу професійно-орієнтованих дисциплін за переліком 
ОПП-2004.  

Вивчення дисципліни базується на широкому використанні знань, отриманих 
студентами в циклі таких дисциплін як "Технологічні об’єкти управління", "Електротехніка", 
"Технологічні вимірювання та прилади", "Технічні засоби автоматизації", “Теорія 
автоматичного управління". Знання та уміння, що засвоєні студентами при вивченні 
дисципліни, використовуються при виконанні навчальних курсових робіт і проектів, при 
дипломному проектуванні та в науково-дослідній роботі. 

  
ІІ. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ 
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ІІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Метою даної дисципліни є підготування студента  як інженера-конструктора систем 

автоматизації технологічних процесів. У результаті освоєння дисципліни студент повинний 
одержати тривкі знання і практичні навички з розробки основних конструкторських 
документів проектів АСУ ТП, знання по організації створення АСУ ТП, а також в області 
монтажу і наладки сучасних засобів і  систем автоматизації.  

Студент повинен навчитися:  
 критично оцінювати існуючі системи при розробці нової,  
 порівняти й обґрунтовано вибрати засоби автоматизації для конкретного об'єкта 

керування,  



 2 

 правильно виконати конструкторські документи по АСУ ТП з урахуванням чинних 
стандартів і сучасних методів проектування і монтажу систем.  

В результаті вивчення дисципліни "Технологічні об`єкти управління " студенти повинні  
Знати: 

 Необхідні відомості, які мають відношення до цієї дисципліни і були викладені в 
попередніх дисциплінах навчального плану; 

 Системи стандартів АСУ; 
 Функціональні схеми автоматизації; 
 Принципові електричні схеми; 
 Проектування постів управління; 
 Монтаж електричних та трубних проводок. 

Уміти: 
 Читати та осмислення функціональних схем автоматизації; 
 Читати та осмислення принципових електричних схем; 
 Організовувати робоче місце оператора; 
 Проектувати пости управління; 
 Вибирати матеріал та параметри електричних та трубних проводок; 

 
IV. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

IV.I. Розподіл навчального часу за темами 
 

Розподіл за семестрами та видами занять 
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Розділ 1. Організація розроблення 
проектів АСУТП 14 4     10 

Тема 1.1. Основні положення  1  1           
Тема 1.2. Склад конструкторської 

документації 
 2  2 

    
  

  
  

Тема 1.3. Єдина система стандартів 
АСУ  

 1  1 
    

  
  

  

Розділ 2. Розробка проектних документів 
за структурою і складом функцій 
АСУТП 

22 6   6  10 

Тема 2.1. Схеми організаційної 
структури 

 2  2 
    

  
  

  

Тема 2.2. Схеми алгоритмів  2  2           
Тема 2.3. Приклади виконання 

функціональних схем 
автоматизації 

 8  2 

    

 6 

  

  

Розділ 3. Проектування систем 
електроавтоматики 51 16   8  27 

Тема 3.1. Умовні графічні і позиційні 
позначення елементів 
принципових схем 

 1  1 

    

  

  

  

Тема 3.2. Виконання принципових  9 9           
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електричних схем 
Тема 3.3. Принципові електричні схеми 

автоматизації 
10  2 

    
 8 

  
  

Тема 3.4. Принципові електричні схеми 
живлення 

 2  2 
    

  
  

  

Модульна контрольна робота із розділу 2 
і 3 5 2     3 

Розділ 4. Проектування постів 
управління 16 8   4  4 

Тема 4.1. Загальні відомості  1  1           
Тема 4.2. Організація робочого місця й 

умов праці оперативного 
персоналу 

 2  2 

    

  

  

  

Тема 4.3. Композиційні рішення постів 
управління 

1 1 
    

  
  

  

Тема 4.4. Монтажні схеми щитів і 
пультів 

4  2 
    

 2 
  

  

Тема 4.5. Проектування зовнішніх 
проводок 

 4  2 
    

 2 
  

  

Підготовка до екзамену  36 0 0 0 0 0 36 
Всього 144 36 0 0 18 0 90 

 
 

IV.2. Лекції 
РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТІВ АСУТП 

Лекція 1. Основні положення 
Тема 1.1. Основні положення 

 Дійові особи в процесі проектування АСУ ТП. Основні документи, що 
розроблюються при рпоектуванні АСУ ТП. [1, с. 3-6] 

Лекція 2. Склад конструкторської документації 
Тема 1.2. Склад конструкторської документації [1, с. 7-8] 
Тема 1.3. Єдина система стандартів АСУ  

 Єдина система стандартів АСУ. Класифікація документів у стандартах. [1, с. 9-11] 
 Завдання на СРС – ДСТУ та ЄСКД [5 – 25]. 
РОЗДІЛ 2. РОЗРОБКА ПРОЕКТНИХ ДОКУМЕНТІВ ЗА СТРУКТУРОЮ І 

СКЛАДОМ ФУНКЦІЙ АСУТП 
Лекція 3. Схеми організаційної структури 
Тема 2.1. Схеми організаційної структури 

 Розробка схем організаційної структури. Класифікація постів управління. [1, с. 12-14] 
 Завдання на СРС – приклади схем організаційної структури [1, с. 15-17]. 

Лекція 4. Схеми алгоритмів 
Тема 2.2. Схеми алгоритмів 

 Розробка схем алгоритмів. Правила їх виконання. [1, с. 14-16] 
 Завдання на СРС – приклади схем алгоритмів [1, с. 18-19]. 

Лекція 5. Визначення і зміст функціональних схем автоматизації 
Тема 2.3. Приклади виконання функціональних схем автоматизації 

 Визначення і зміст функціональних схем автоматизації. Правила зображення 
складових частин функціональних схем. Приклади виконання функціональних схем 
автоматизації. [2, с. 23-36] 
 Завдання на СРС – приклади функціональних схем автоматизації [1, с. 36-39]. 
РОЗДІЛ 3. ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОАВТОМАТИКИ 

Лекція 6. Способи виконання і зображення принципових електричних схем 
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Тема 3.1. Умовні графічні і позиційні позначення елементів принципових схем [2, с. 38-41] 
Тема 3.2. Виконання принципових електричних схем 

 Способи виконання і зображення принципових електричних схем. [3, с. 43-46] 
 Завдання на СРС – приклади принципових електричних схем [1, с. 47-48]. 

Лекція 7. Схеми управління електроприводами виробничих механізмів 
 Завдання на СРС – приклади принципових електричних схем [1, с. 49-50]. 

Лекція 9. Схеми управління електроприводами запірних засувок 
 Завдання на СРС – приклади принципових електричних схем [1, с. 51-52]. 

Лекція 11. Схеми управління з використанням безконтактної апаратури 
 Завдання на СРС – приклади принципових електричних схем [1, с. 53-55]. 

Лекція 12. Принципова електрична схема системи автоматичного управління живлення 
котла 

 Завдання на СРС – приклади принципових електричних схем [1, с. 56-59]. 
Тема 3.3. Принципові електричні схеми автоматизації 

Схеми управління електроприводами виробничих механізмів. Схеми технологічного 
захисту. Схеми управління електроприводами запірних засувок. Схеми технологічної 
сигналізації. Схеми управління з використанням безконтактної апаратури. Принципова 
електрична схема системи автоматичного управління живлення котла [1, с. 33-86] 

Лекція 13. Схеми управління з використанням безконтактної апаратури 
Тема 3.4. Принципові електричні схеми живлення 

 Апаратура управління і захисту. Завдання, що розв’язуються при розробці схем 
живлення. [4, с. 53-76] 
 Завдання на СРС – приклади принципових електричних схем [1, с. 62-65]. 

Лекція 14. Модульна контрольна робота із розділу 2 і 3 (див. п. IV.5.). 
РОЗДІЛ 4. ПРОЕКТУВАННЯ ПОСТІВ УПРАВЛІННЯ 
Лекція 15. Схеми управління з використанням безконтактної апаратури 
Тема 4.1. Загальні відомості [1, с. 93-94] 
Тема 4.2. Організація робочого місця й умов праці оперативного персоналу 

 Оптимізація робочого місця оператора. Чинники виробничого середовища. [3, с. 73-
76] 
 Завдання на СРС – приклади принципових електричних схем [1, с. 95-98]. 

Лекція 16. Схеми управління з використанням безконтактної апаратури 
Тема 4.3. Композиційні рішення постів управління 

 Компонування пультів управління. Планування щитів і пультів. Типи, розміри й 
область застосування щитів і пультів. Розташування приладів і апаратури на щитах і пультах. 
Креслення загальних видів щитів і пультів. [2, с. 83-106] 
 Завдання на СРС – приклади креслення щитів і пультів [2, с. 106-107]. 

Лекція 17. Схеми управління з використанням безконтактної апаратури 
Тема 4.4. Монтажні схеми щитів і пультів [2, с. 107-109] 

 Завдання на СРС – приклади монтажних схем щитів і пультів [2, с. 107-111]. 
Лекція 18. Схеми управління з використанням безконтактної апаратури 
Тема 4.5. Проектування зовнішніх проводок [1, с. 103-106] 

 Завдання на СРС – приклади схем зовнішніх проводок [1, с. 106-107]. 
 

IV.3. Лабораторні роботи 
 

Нa лабораторних заняттях вивчаються специфічні особливості проектування систем 
автоматизації для різноманітних технологічних агрегатів. 
Розділ 2.   РОЗРОБКА ПРОЕКТНИХ ДОКУМЕНТІВ ЗА СТРУКТУРОЮ І СКЛАДОМ 
ФУНКЦІЙ АСУТП 
Лабораторна робота 1. Розробка функціональної схеми автоматизації та замовних 
специфікацій. 
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Розділ 3.   ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОАВТОМАТИКИ 
Лабораторна робота 2.Виконання принципової електричної схеми. 
Розділ 4.   ПРОЕКТУВАННЯ ПОСТІВ УПРАВЛІННЯ 
Лабораторна робота 3.Проектування поста управління. 

 
IV.5. Контрольні роботи 

З метою закріплення матеріалу першого - третього розділів, студенти денної форми 
навчання у сьомому семестрі виконують модульну контрольну роботу (МКР) після вивчення 
відповідних розділів дисципліни. Ця контрольна робота виконуються за рахунок годин, що 
відведені на лекції (лекція 14, див. п. IV.2.). Тривалість контрольної роботи – 2 академічні 
години. Варіанти завдань МКР наведено у додатку 1. 

 

V. РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА 

Рейтинг із дисципліни враховує роботу студента протягом семестру, а також рівень 
знань, умінь та навичок, які студент виявив на заліку. Рейтинг формується як сума балів, 
нарахованих студенту за роботу протягом семестру і балів, набраних на заліку. Для 
виставлення оцінки до залікової книжки рейтинг переводиться у традиційні оцінки. 
Положення про рейтингову систему оцінки успішності студентів із кредитного модуля 
“Проектування систем управління. Проектування систем автоматизації", НП-05/1”  наведено 
у додатку 2. 

 
VI. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ 

VI. 1. Основна література: 
1. Плетнев Г.П., Зайченко Ю.П., Зверев Е.А., Киселев Ю.Е. Проектирование, монтаж и 

эксплуатация автоматизированных систем управления теплоэнергетическими 
процессами. – М.: Издательство МЭИ, 1995. – 316 с. 

2. Техника чтения схем автоматического управления и технологического контроля / А.С. 
Клюев и др.; Под ред. А.С. Клюева.-3-е изд., перераб. и доп.-М.: Энергоатомиздат, 1991.- 
432 с. 

3. Проектирование систем автоматизации технологических процессов: Справочное пособие 
/ Под ред. А.С. Клюева.-М.: Энергия, 1989. – 388 с. 

4. Михайлов Л.М. Проектирование, монтаж и эксплуатация систем автоматизации: Уч. 
Пособие.-Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1987.-248 с. 

5. ГОСТ  2.722-68. Машины электрические. 
6. ГОСТ  2.723-68. Катушки индуктивности, дроссели, трансформаторы, 

автотрансформаторы и магнитные усилители. 
7. ГОСТ  2.727-68. Разрядники; предохранители. 
8. ГОСТ  2.728-74. Резисторы, конденсаторы. 
9. ГОСТ  2.729-68. Приборы электроизмерительные. 
10. ГОСТ  2.730-73. Приборы полупроводниковые. 
11. ГОСТ  2.731-81. Приборы электровакуумные. 
12. ГОСТ  2.732-68. Источники света. 
13. ГОСТ  2.733-68. Обозначения условные графические детекторов ионизирующих 

излучений в схемах. 
14. ГОСТ  2.736-68. Элементы пьезоэлектрические и магнитострикционные; линии 

задержки. 
15. ГОСТ  2.737-68. Устройства связи. 
16. ГОСТ  2.738-68. Элементы телефонной аппаратуры. 
17. ГОСТ  2.741-68. Приборы акустические. 
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18. ГОСТ  2.742-68. Источники тока электрохимические. 
19. ГОСТ  2.743-82. Элементы цифровой техники. 
20. ГОСТ  2.750-68. Род тока и напряжения; виды соединения обмоток; формы импульсов. 
21. ГОСТ  2.751-73. Электрические связи, провода, кабели и шины. 
22. ГОСТ  2.752-71. Устройства телемеханики. 
23. ГОСТ  2.755-74. Устройства коммутационные и контактные соединения. 
24. ГОСТ  2.756-76. Воспринимающая часть электромеханических устройств. 
25. Єдина система конструкторської документації. 

 
VI. 2.  Додаткова література. 

1. Тищенко Н.И. Введение в проектирование сложных систем автоматики.– М.: Энергия, 
1976.–304 с., ил. 

2. Общеотраслевые руководящие методические материалы по созданию АСУТП.– М.: 
Финансы и статистика, 1988. 

3. Монтаж средств измерений автоматизации: Справочное и пособие / Под ред. А.С. 
Клюева.–М.: Энергоатомиздат, 1988. 

 
VІ.3. Методичне забезпечення дисціпліни 

1. Методичні вказівки до вивчення дисципліни "Проектування систем автоматизації" для 
студентів спеціальності "Автоматизація технологічних процесів та виробництв" // 
Укладач: Баган Т.Г. – Київ: НТУУ "КПІ". – 2002 р. 

 
 
 

Робоча навчальна програма складена на основі навчальної програми  

дисципліни ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ 
(назва дисципліни) 

затвердженої методичною комісією теплоенергетичного факультету  
(посада і дата затвердження) 

(протокол № 11 від 14.05.2010 р.) 
 

 
Розробник програми:  

старший викладач Баган Т.Г. 
(вчений ступінь, звання, прізвище та ініціали автора (-ів) програми)  

 
________________/_______________________/ 

(підпис)   (прізвище та ініціали) 



 7 

Додаток 1 
 

Варіанти завдань МКР 
1. Предмет визначення при розробці схем автоматизації 
2. Загальні принципи для розробки схем автоматизації 
3. Визначення та загальний склад схеми автоматизації 
4. Характеристика зображення засобів виміру й автоматизації 
5. Характеристика зображення ТОУ 
6. Характеристика зображення щитів і пультів 
7. Позиційне позначення засобів виміру й автоматизації 
8. Порядок розташування літер у позначенні засобів автоматизації 
9. Визначення та склад принципової електричної схеми автоматизації 
10. Позиційні позначення елементів і пристроїв електричних схем 
11. Принципи маркування ланцюгів електричних схем 
12. Однолінійний та багатолінійний способи виконання електричних схем 
13. Описати роботу схеми (рис. 3.2 а) 
14. Описати роботу схем (рис. 3.1). Пояснити відмінність схем а та б 
15. Описати роботу схеми (рис. 3.2 б) 
16. Види контактів електричних апаратів 
17. Описати роботу схеми (рис. 3.3) при спрацюванні по нитці А 
18. Описання та основні вимоги до схем технологічного захисту 
19. Описати роботу схеми (рис. 3.3) при спрацюванні по нитці Б 
20. Загальний принцип роботи ТЗ на парових котлах 
21. Описати роботу схеми (рис. 3.4) при зупинці після подачі команди "Відкрити" 
22. Описати роботу схеми (рис. 3.4) при подачі команди "Закрити" 
23. Описати роботу схеми (рис. 3.4) при подачі команди "Відкрити" 
24. Описати роботу схеми (рис. 3.4) при зупинці після подачі команди "Закрити" 
25. Описати роботу схеми (рис. 3.5) при подачі команди "Закрити" 
26. Призначення та принцип роботи схеми (рис. 3.6) 
27. Описати роботу схеми (рис. 3.5) при подачі команди "Стоп" 
28. Описати роботу схеми (рис. 3.5) при подачі команди "Відкрити" 
29. Призначення та види ТС на ТЕС 
30. Особливості світлової та звукової сигналізації 
31. Переваги і недоліки безконтактних елементів 
32. Робота світлової сигналізації схеми (рис. 3.7) 
33. Робота звукової сигналізації схеми (рис. 3.7) 
34. Перевірка і опробування роботи схеми (рис. 3.7) 
35. Описати роботу схеми (рис. 3.8) при подачі команди "Відкрити" 
36. Описати роботу схеми (рис. 3.8) при подачі команди "Закрити" 
37. Описати роботу схеми (рис. 3.8) при зупинці після подачі команди "Відкрити" 
38. Призначення і склад схеми (рис. 3.9 – 3.10) 
39. Робота схеми (рис. 3.9 -3.10) в автоматичному режимі 
40. Робота технологічного захисту на схемі (рис. 3.9 – 3.10) 
41. Робота схеми (рис. 3.9 -3.10) в ручному режимі 
42. Описати схему (рис. 3.11) 
43. Призначення та типи апаратури управління та захисту 
44. Завдання при розробці схем живлення. Категорії електроприймачів 
45. Визначення і склад принципової електричної схеми живлення 
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Додаток 2 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про рейтингову систему оцінки успішності студентів 

 
з кредитного модуля (дисципліни) “Проектування систем управління. Проектування систем  

(код та назва) 

автоматизації", НП-05/1 
 

для спеціальності 6.050202, Автоматизоване управління технологічними процесами,  
(шифри та назви спеціальностей) 

Комп'ютерно-iнтегрованi технологічні процеси та виробництва, 
 

теплоенергетичного факультету 
 

Розподіл навчального часу за видами занять і завдань з дисципліни згідно робочим 
навчальним планам. 

Навчальний час Розподіл навчальних годин Контрольні заходи 

Се
ме

ст
р 

кредити акад. 
год. лекції практичні 

заняття 
лаб. 

роботи СРС МКР РГР семестр. 
атест. 

7 4 144 36 – 18 90 1 – іспит 
 

Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за: 
1) Виконану і здану лабораторну роботу;  
2) контрольну роботу (МКР тривалістю дві академічні години); 
3) відповідь на іспиті. 

 

Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання 
1. Робота на лабораторних заняттях 

Ваговий бал – 20. Максимальна кількість балів на всіх лабораторних заняттях дорівнює 
20 х 3 = 60 балів.  
Оцінюється за десятибальною системою. 

 
2. Модульний контроль 

Ваговий бал – 10. Максимальна кількість балів за МКР дорівнює 10 балів. 
Оцінюється за десятибальною системою. 

 
Штрафні та заохочувальні бали за: 

- відсутність на лабораторному занятті без поважної причини    - 1 бал; 
- несвоєчасна (пізніш ніж на тиждень) здача лабораторної роботи  - 2 бали; 
- удосконалення дидактичних матеріалів дисципліни     +5…10 балів 

 

Розрахунок шкали (R) рейтингу 
Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає: 

Rc = 60 + 10 = 70 балів 
Іспитова складова шкали дорівнює 30% від R, а саме: 

30
3.01

3.0



 RcRз  балів 

Таким чином, рейтингова шкала з дисципліни складає  
R = Rc + Rз = 70 + 30 = 100 балів. 
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Необхідною умовою допуску до іспиту є здача лабораторних робіт, а також стартовий 
рейтинг (rc) не менше 40% від Rc, тобто 28 балів. 

Виходячи із розміру шкали Rз = 30 балів, складаються критерії залікового 
оцінювання з визначенням 4-5 рівнів. 

Для отримання студентом відповідних оцінок (ECTS та традиційних) його рейтингова 
оцінка RD переводиться згідно з таблицею: 

 

RD = rc + rз оцінка ECTS Традиційна оцінка 
95 … 100 А відмінно 
85 … 94 В 
75 … 84 С добре 

65 … 74 D 
60 … 64 E задовільно 

RD < 60 Fx незадовільно 
rc < 28, або не виконані інші 

умови допуску до заліку 
F не допущений 

 
 
 
 

Склав ст.викладач кафедри АТЕП:    ______________ Баган  Т.Г. 

 
 

Ухвалено на засіданні кафедри АТЕП 

Протокол засідання кафедри  
№  1 від  "31" серпня 2010 року 

Зав. каф. АТЕП   _____________ Ю.М. Ковриго 
 


